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Reklama

Rada obradowa³a w kompletnym sk³a-
dzie – 15 radnych.

Porz¹dek obrad przewidywa³ podjê-
cie dziewiêciu uchwal. Radni po przepro-
wadzeniu g³osowania dodali nowy pro-
jekt uchwa³y w sprawie wyboru banku
prowadz¹cego obs³ugê bud¿etu gminy
Œmigiel oraz jednostek organizacyjnych
gminy.
Jako pierwszy zosta³ omówiony projekt
uchwa³y w sprawie Planu Rozwoju Lokal-
nego Miasta i Gminy Œmigiel (PRL).
G³ówne za³o¿enia i cele koniecznoœci
opracowania Programu Rozwoju Lokal-
nego omówi³ pan Tomasz Sikora – przed-
stawiciel Buisness Mobility International
Spó³ka z o.o w Poznaniu. Spó³ka g³ówn¹
siedzibê ma w Brukseli.
PRL bêdzie g³ównym dokumentem po-
mocniczym w negocjacjach o uzyskanie
dofinansowania z zewnêtrznych œrodków
finansowych na przedsiêwziêcia inwesty-
cyjne realizowane na terenie gminy Œmi-
giel. PRL okreœla równie¿ i dzieli poten-
cja³ inwestycyjny, jaki jest potrzebny na

wykonanie okreœlonego zadania.
Dokument powy¿szy bêdzie m.in. pod-
staw¹ do z³o¿enia wniosku w Urzêdzie
Marsza³kowskim Urzêdu Wielkopolskie-
go w Poznaniu do programu ZPORR –
Zintegrowany Program Operacyjny Roz-
woju Regionalnego.
Wnioskiem tym gmina ubiega siê o œrod-
ki finansowe z Unii Europejskiej na bu-
dowê kanalizacji sanitarnej z przykanali-
kami w Niet¹¿kowie i na budowê stacji
uzdatniania wody oraz sieci wodoci¹go-
wej w Bronikowie, Machcinie i Morow-
nicy.
Najwiêcej pytañ o wyjaœnienia w powy¿-
szej sprawie mia³ radny Jan Pietrzak.
Ostatecznie radni 9 g³osami „za” przy
3 g³osach „przeciwnych” i 3 g³osach
„wstrzymuj¹cych” podjêli powy¿sz¹
uchwa³ê.
Kolejne podjête uchwa³y dotyczy³y:
- zmian w bud¿ecie gminy Œmigiel na

rok 2004,
- procedury uchwalania bud¿etu gminy

Œmigiel oraz rodzaju i szczegó³owoœci

materia³ów informacyjnych dotycz¹-
cych opracowania projektu bud¿etu,

- wyra¿enia zgody na nieodp³atne prze-
kazanie na rzecz Parafii Ewangelicko
– Augsburskiej w Poznaniu z mienia
gminy Œmigiel nieruchomoœci ekwi-
walentnej (zamiennej), po³o¿onej
w Morownicy.
Parafia zrezygnowa³a z roszczeñ do
nieruchomoœci zabudowanej w Sta-
rym Bojanowie, w którym znajduje siê
przedszkole pod warunkiem otrzyma-
nia nieruchomoœci zamiennej.
W powy¿szej sprawie w dniu 26 maja
br. podpisano protokó³ uzgodnieñ, na
podstawie którego gmina Œmigiel
w zamian za przedmiotow¹ nierucho-
moœæ przeka¿e na rzecz parafii 3 dzia³-
ki w Morownicy.

- wyra¿enia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomoœci gruntowej
po³o¿onej w Przysiece Polskiej,

- wyra¿enia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej gruntu niezabudowa-
nego w Œmiglu przy ul. Kiliñskiego,

Informacja z XIX sesji Rady Miejskiej Œmigla odbytej w dniu
24 czerwca 2004 r.

dokoñczenie na str. 4
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œci zabudow¹ us³ugow¹ w zakresie
handlu – targowisko.

- uchwalenia Statutu Zak³adu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej w Œmi-
glu,

- wyboru banku prowadz¹cego obs³ugê
bankow¹ bud¿etu gminy Œmigiel oraz
jednostek organizacyjnych gminy.

W odpowiedzi na prowadzone postêpo-
wanie przetargowe na obs³ugê bankow¹
gminy Œmigiel wp³ynê³a 1 oferta – Ban-
ku Spó³dzielczego w Œmiglu. Oferta spe³-
ni³a wszystkie warunki udzia³u w postê-
powaniu przetargowym, tym samym zo-
sta³a przyjêta. Radni jednog³oœnie wybrali
ofertê Banku Spó³dzielczego w Œmiglu.
Wszystkie projekty uchwa³ by³y wcze-
œniej omawiane na posiedzeniach Komi-
sji Rady.
W odpowiedzi na pytanie radnego Witol-
da Omieczyñskiego, burmistrz Œmigla
odczyta³ informacjê o realizacji œwiad-
czeñ rodzinnych w gminie Œmigiel. Re-
alizacjê œwiadczeñ rodzinnych prowadzi
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. W dniach
14-15 czerwca br. wyp³acono œwiadcze-

- ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddzia³ów przedszkolnych w szko-
³ach podstawowych prowadzonych
przez gminê Œmigiel. Uchwa³a ma nie-
jako charakter obligatoryjny, gdy¿
wynika ze zmiany ustawy o systemie
oœwiaty, która to nak³ada na dziecko
w wieku 6 lat obowi¹zek odbycia rocz-
nego przygotowania przedszkolnego.

- przyst¹pienia do sporz¹dzenia miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu po³o¿one-
go w mieœcie Œmigiel w rejonie ulic
Al. Bohaterów i St. Skar¿yñskiego.
Zmiany w planie dotycz¹ placu targo-
wego. Zgodnie bowiem z uchwa³¹
z 1997 r. w obrêbie tego obszaru prze-
widziano lokalizacjê targowiska, ale
o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 1,0 ha,
co stanowi oko³o 1/3 obszaru objête-
go tym planem. Radni podjêli decyzjê
o zmianie programu przeznaczenia
i zasad zabudowy przedmiotowego te-
renu ustalonego w obowi¹zuj¹cym pla-
nie z 1997 r. na obszar objêty w ca³o-

nia za miesi¹c maj i czerwiec. Zasi³ki ro-
dzinne wraz z dodatkami, zasi³ki pielê-
gnacyjne, œwiadczenia pielêgnacyjne
wyp³acono 557 osobom na ³¹czn¹ kwotê
336.007,70 z³. 25 osobom pobieraj¹cym
œwiadczenia pielêgnacyjne op³acono
sk³adki na ubezpieczenie emerytalno -
rentowe na kwotê 3.414,50 z³.
Wszystkie osoby, które do dnia 5 czerw-
ca 2004 r. z³o¿y³y prawid³owo wype³nio-
ny wniosek wraz z pe³n¹ wymagan¹ do-
kumentacj¹ otrzyma³y œwiadczenia.
Ponadto podczas sesji zosta³y z³o¿one
informacje z pracy poszczególnych Ko-
misji Rady. Przewodnicz¹cy Komisji Re-
wizyjnej radny Witold Omieczyñski od-
czyta³ równie¿ protokó³ z kontroli tzw.
sprawy podatnika. Kontrola zosta³a prze-
prowadzona na wniosek radnego Jana
Pietrzaka zg³oszony na sesji w dniu 27 li-
stopada 2003 r. Rada zobowi¹za³a wów-
czas Komisjê Rewizyjn¹ do wyjaœnienia
spraw zwi¹zanych z wymiarem podatku
naliczanym przez burmistrza Œmigla
mieszkañcowi gminy, pocz¹wszy od
1995 r. do chwili obecnej.

dokoñczenie ze str. 3

Bogaty dorobek naukowy prof. Janu-
sza Czebreszuka obejmuje 92 wydruko-
wane prace. Sk³ada siê na nie 5 mono-
grafii, 4 redakcje naukowe tomów zbio-
rowych (wszystkie o zasiêgu miêdzyna-
rodowym, wkrótce uka¿e siê pi¹ta bêd¹-
ca owocem polsko – niemieckich badañ
nad wczesnobr¹zow¹ osad¹ w Bruszcze-
wie), 59 artyku³ów w czasopismach i pra-
cach zbiorowych oraz 24 inne.
Prof. J. Czebreszuk kierowa³ badaniami
wykopaliskowymi na 29 stanowiskach
archeologicznych na Kujawach, Pomo-
rzu Gdañskim i w Wielkopolsce. Do naj-
wa¿niejszych z nich nale¿¹ miêdzynaro-
dowe badania osady obronnej z pocz¹t-
ków epoki br¹zu w Bruszczewie. J. Cze-
breszuk na stanowisku tym rozpocz¹³
badania w roku 1995. W tym roku ju¿ po
raz ósmy bêdzie kierowa³ pracami wyko-
paliskowymi. Oprócz tego w swoich pu-
blikowanych pracach oraz licznych od-
czytach w Polsce i zagranic¹ propaguje
wiedzê nie tylko na temat wspomniane-
go wy¿ej Bruszczewa, ale ca³ej gminy
Œmigiel, powoduj¹c zainteresowanie ni¹
na wielu europejskich uczelniach. Nie-
ocenione s¹ jego starania w rozpo-
wszechnianiu wiedzy o pradziejach gmi-
ny Œmigiel tak¿e wœród mieszkañców.
Jest g³êboko zaanga¿owany w dalszy,

coraz szerszy rozwój prac w Bruszcze-
wie, a w niedalekiej przysz³oœci stworze-
nie archeologicznego skansenu na tere-
nie gminy Œmigiel, natomiast w samym
Œmiglu, niezbêdnej przy tej rangi przed-
siêwziêciu, jednostki muzealnej.
W latach 1999 – 2002 kierowa³ indywi-
dualnym grantem Komitetu Badañ Na-
ukowych pt. „Prze³om czy kontynuacja?
Puchary dzwonowate w strefie ba³tyc-
kiej”. Jego wyniki zosta³y ocenione jako
„znakomite”. By³ ponadto wykonawc¹
dwóch innych grantów. Kieruje ze stro-

ny polskiej miêdzynarodowym progra-
mem badawczym (wspólnie z Uniwersy-
tetem w Bambergu) pt. „Rozwój spo³ecz-
nej stratyfikacji na Ni¿u Pó³nocnoeuro-
pejskim w pocz¹tkach epoki br¹zu.
Wczesna epoka br¹zu w dorzeczu œrod-
kowej Odry”. Koordynuje ponadto z upo-
wa¿nienia Dyrektora IP UAM wspó³pra-
cê zagraniczn¹ Instytutu Prahistorii
z Bia³orusi¹, S³owacj¹ i Grecj¹.
By³ stypendyst¹ Konferencji Rektorów
Duñskich oraz Fundacji Volkswagena,
odby³ sta¿e w Atenach, Kolonii, Miñsku
i Oxfordzie. Wyk³ada³ goœcinnie w Bam-
bergu, Berlinie, Krakowie, Oxfordzie,
Toruniu.
Prof J. Czebreszuk nale¿y do Stowarzy-
szenia „Archeologie et Gobelets” w Ge-
newie, Polskiego Towarzystwa Przyjació³
Nauk w Poznaniu, Stowarzyszenia Na-
ukowego Archeologów Polskich w War-
szawie i Poznañskiego Towarzystwa Pre-
historycznego, w ramach którego zosta³
wybrany do Rady Naukowej Towarzy-
stwa.
W 1991 roku zosta³ uhonorowany przez
JM Rektora UAM naukow¹ nagrod¹
zbiorow¹ I stopnia, a w 1996 r. nagrod¹
indywidualn¹ I stopnia. W roku 2003
otrzyma³ nagrodê indywidualn¹ Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu.

Janusz Czebreszuk – „Honorowy Obywatel Œmigla” - wniosek
Œmigielskiego Towarzystwa Kulturalnego
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Petrus Antonette de Corte urodzi³ siê
5 grudnia 1951 r. w Deurne w Holandii.
Jest wysokiej klasy specjalist¹ w dziedzi-
nie projektowania instalacji elektrycz-
nych dla du¿ych obiektów przemys³o-
wych. Jego wielka ¿yciowa pasja to po-
moc drugiemu cz³owiekowi. Jest za³o¿y-
cielem i zarazem wieloletnim prezesem
holenderskiego Stowarzyszenia Caritas
Deurne – Polska, które ju¿ od lat 90 –
tych organizuje pomoc charytatywn¹ dla
mieszkañców Wielkopolski. Jako filan-
trop da³ siê poznaæ m.in. mieszkañcom
Leszna, Koœciana oraz Domu Pomocy
Spo³ecznej w Jarogniewicach.
Ze Œmiglem zwi¹za³ siê od 1997, urzeczo-
ny klimatem i atmosfer¹ naszego miasta.
Od samego pocz¹tku pozostawa³ w kon-
takcie z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej,
staraj¹c siê rozeznaæ i czêœciowo zaspo-
koiæ potrzeby osób niepe³nosprawnych
w zakresie zaopatrzenia w podstawowy
sprzêt rehabilitacyjny i pomocniczy. Na
przestrzeni ostatnich 7 lat przekaza³ im
miêdzy innymi aparaty s³uchowe, wózki
inwalidzkie elektryczne oraz zwyk³e,
skutery elektryczne, materace przeciw-

odle¿ynowe, rowery trzyko³owe, ró¿ne-
go rodzaju balkoniki.
Jest jednym z cz³onków za³o¿ycieli Sto-
warzyszenia Pomocy Dzieciom i M³o-
dzie¿y Niepe³nosprawnej „Œwiat³o Na-
dziei” w Œmiglu, które czêsto wspiera fi-
nansowo lub rzeczowo, znacznie u³atwia-
j¹c tym samym jego dzia³alnoœæ statu-
tow¹. S³u¿y tak¿e cz³onkom towarzystwa
doœwiadczeniem w podejmowaniu inicja-

tyw dobroczynnych.
Jest entuzjast¹ Unii Europejskiej. Na
zaproszenie dyrekcji szkó³ œrednich
w naszej gminie wyg³osi³ prelekcje po-
œwiêcone temu tematowi. Podobn¹ pre-
lekcjê przygotowa³ równie¿ dla miesz-
kañców miasta na spotkanie zorganizo-
wane przez Komendê Hufca ZHP Œmi-
giel.
Wspiera tak¿e promocjê gminy Œmigiel
– przet³umaczy³ przygotowan¹ do druku
historiê Œmigielskiej Kolejki Dojazdowej
na jêzyk holenderski i podj¹³ siê rozpo-
wszechnienia holenderskojêzycznej wer-
sji folderu na terenie swej pierwszej oj-
czyzny.
Mimo tak rozlicznych zajêæ znajduje
czas, by amatorsko rysowaæ piórkiem
i o³ówkiem. Jest autorem ilustracji do to-
mika wierszy Tedeusza Seku³y.
Peter de Corte swoim dzia³aniem i spo-
sobem myœlenia na temat niepe³nospraw-
noœci sprawia, ¿e prze³amywane s¹ ba-
riery ograniczaj¹ce integracjê spo³eczn¹.
Jego wk³ad w szerzenie idei pomocy dru-
giemu cz³owiekowi jest wzorem do na-
œladowania dla nas wszystkich.

Petrus Antonette de Corte – „Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy
Œmigiel” - wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y

Niepe³nosprawnej „Œwiat³o Nadziei”

Druh harcmistrz Ryszard Wojciech
Duda jest wieloletnim, aktywnym dzia-
³aczem spo³ecznym. Szczególnie zas³u¿y³
siê swoj¹ ponad 45 – letni¹ owocn¹ prac¹
jako instruktor Zwi¹zku Harcerstwa Pol-
skiego, do którego wst¹pi³ w styczniu
1959 roku. Zobowi¹zanie instruktorskie
z³o¿y³ w 1960 roku na obozie harcerskim
w Boszkowie, a stopieñ harcmistrza uzy-
ska³ w 1978 roku.
Od 1959 do 1969 roku prowadzi³ dru¿y-
nê harcersk¹ przy Szkole Podstawowej
w Przysiece Starej, a w latach 1969 – 1995
dru¿ynê harcersk¹ przy Szkole Podsta-
wowej w Starym Bojanowie, jednocze-
œnie pe³ni¹c funkcjê komendanta szcze-
pu dru¿yn zuchowych i harcerskich oraz
- w komendzie Hufca ZHP Œmigiel – prze-
wodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, z -cy
komendanta oraz cz³onka Hufcowej Ko-
misji Kszta³cenia i Stopni Instruktor-
skich. Przez te wszystkie lata da³ siê po-
znaæ jako doskona³y organizator rajdów
po ziemi koœciañskiej i leszczyñskiej
w ramach turystyki rowerowej.

Jest organizatorem wielu obozów sta-
cjonarnych, wêdrownych i rowerowych.
W paŸdzierniku 1995 roku obj¹³ funkcjê
komendanta Hufca ZHP Œmigiel, któr¹
pe³ni³ do 28 listopada 2003.
W tym czasie doprowadzi³ do pe³nej ob-
sady dru¿yn, odbudowy harcerstwa
w Œmiglu, kszta³cenia kadry instruktor-

skiej oraz aktywu dzieciêcego i m³odzie-
¿owego oraz zdynamizowania aktywno-
œci programowej i organizacyjnej harcer-
stwa œmigielskiego. Obecnie jest za-
stêpc¹ komendanta hufca oraz dru¿yno-
wym dru¿yny harcerskiej o specjalnoœci
turystycznej w Starym Bojanowie.
Przy du¿ym zaanga¿owaniu druha Ry-
szarda Dudy, krêgu Starszych Harcerzy
Seniorów oraz przyjació³ harcerstwa
w dniu 15 listopada 1996 roku oddano do
u¿ytku „Dom Harcerza” przy ul. Lipowej
26 w Œmiglu, w którym odbywaj¹ siê
zbiórki dru¿yn i zastêpów oraz Krêgu
Starszych Harcerzy Seniorów.
Ka¿dego roku hufiec pod kierownictwem
druha harcmistrza Ryszarda Dudy by³
organizatorem i koordynatorem ró¿nych
form letniego i zimowego wypoczynku,
organizowano obozy w ró¿nych regio-
nach Polski.
Dla dzieci i m³odzie¿y pozostaj¹cej
w miejscu zamieszkania ka¿dego roku
organizowano Nieobozow¹ Akcjê Letni¹
– 4 – 5 dniowe biwaki, rajdy oraz zajêcia

Ryszard Duda – „Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Œmigiel” -
wniosek Komendy Hufca

ci¹g dalszy na str. 6
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Witod Omieczyñski jest regionalist¹,
historykiem sztuki, dyrektorem Mu-
zeum Okrêgowego w Lesznie.
Jako kontynuator spo³ecznikowskiej tra-
dycji rodziny Omieczyñskich w Œmiglu,
promuje kulturê i historiê lokaln¹ z racji
wykonywanej pracy a tak¿e pasji spo³ecz-
nej.
Dwadzieœcia lat temu by³ inicjatorem,
wspó³za³o¿ycielem Œmigielskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego i jego pierwszym
prezesem w latach 1984 – 2002. Aktual-
nie jest prezesem stowarzyszenia. Ode-
gra³ znacz¹c¹ rolê w jego zaistnieniu na
mapie kulturalnej miasta i gminy Œmigiel
oraz ówczesnego woj. leszczyñskiego.
Jako prezes nada³ towarzystwu zasadni-
cze kierunki dzia³ania polegaj¹ce na upo-
wszechnieniu wiedzy o regionie œmigiel-
skim ze szczególnym uwzglêdnieniem
patriotycznych tradycji historycznych
i kulturalnych, organizuj¹c m.in. wieczor-
nice z okazji powstania wielkopolskiego,
odzyskania niepodleg³oœci, okoliczno-
œciowe prelekcje oraz uroczysty obchód
50 rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej.
W latach 1964-72 by³ cz³onkiem ZHP, in-
struktorem i dru¿ynowym w Hufcu ZHP
Œmigiel. Od 1984 r. jest cz³onkiem wspie-
raj¹cym Towarzystwa Œpiewu „Harmo-
nia” oraz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Od 1991 r. dzia³a jako wspó³za³o¿yciel
i cz³onek Komisji Rewizyjnej Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego. Od czerwca
2003 r. jest skarbnikiem KBS Œmigiel, od

1997 r. cz³onkiem Stowarzyszenia Zwi¹z-
ku Muzeów Polskich, a od 2001 r. cz³on-
kiem Zarz¹du G³ównego tego zwi¹zku.
Od 2002 r. nale¿y do Polskiego Komite-
tu Narodowego ICOM. W grudniu
2003 r. zosta³ wspó³za³o¿ycielem Lesz-
czyñskiego Towarzystwa Przyjació³
Nauk.
W. Omieczyñski to wieloletni dzia³acz
samorz¹dowy. W 1989 r. kandydat nieza-
le¿ny w wyborach do Sejmu RP, 1990 r.
cz³onek Komitetu Obywatelskiego Ziemi
Œmigielskiej i wspó³za³o¿yciel Biuletynu
Informacyjnego. Na pocz¹tku lat 90 –
tych nale¿a³ do grupy radnych, która
przyczyni³a siê do pojawienia siê na miej-
scowym rynku „Witryny Œmigielskiej”.
W okresie od 1996 – 1998 r. by³ wspó³or-

ganizatorem spo³ecznych komitetów re-
montów wie¿y koœcio³a farnego oraz ko-
œcio³a cmentarnego w Œmiglu, na które
to cele pozyska³ znacz¹ce œrodki finan-
sowe. Organizowa³ konkursy „Czy znasz
historiê swego miasta i gminy?” podczas
IV i V Dni Œmigla (1995 r. i 1996 r.).
Propagator idei ochrony zabytków
w gminie Œmigiel, m.in. inicjator wpisa-
nia do rejestru zabytków Œmigielskiej Ko-
lejki W¹skotorowej. Z jego inicjatywy na
zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Lesznie w latach 90 – tych,
mrg Jacek Piotrowski opracowa³ „Stu-
dium Historyczno – Urbanistyczne Œmi-
gla”.
Autor i redaktor licznych wydawnictw
muzealnych oraz publikacji i artyku³ów
w regionalnej prasie dotycz¹cych histo-
rii i kultury naszego regionu, które opra-
cowywa³, co nale¿y podkreœliæ, w wiêk-
szoœci wypadków spo³ecznie. Wspó³au-
tor publikacji pt. „Œmigiel w powstaniu
wielkopolskim”, folderu „Œmigiel – mia-
sto i gmina”, „S³ownika biograficznego
Powstañców Wielkopolskich 1918/19”.
Konsultant pierwszej w historii miasta
promocyjnej kasety video „Tam gdzie
wiatraki...”.
Wyró¿niony m.in. odznak¹ „Za Zas³ugi
dla Województwa Leszczyñskiego”, od-
znak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”,
„Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi”, srebrnym
medalem „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”.

Witold Omieczyñski – „Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Œmigiel”
- wniosek Œmigielskiego Towarzystwa Kulturalnego.

sportowo – rekreacyjne w oparciu o Dom
Harcerza i szko³y na terenie naszej gmi-
ny.
W okresie kierowania hufcem przez dru-
ha Ryszarda dopracowano siê sta³ych
form i propozycji programowych, które
na sta³e wesz³y do kalendarza imprez har-
cerskich, np.:
- Harcerska Wiosna Turystyczna – raj-

dy dru¿yn, Rajd Hufcowy „Stokrotka”,
- Dzieñ Myœli Braterskiej, z okazji któ-

rego zuchy, harcerze i kadra instruk-
torska przeprowadza akcjê „Grosik”,
zbieraj¹c fundusze na Centrum Zdro-
wia Dziecka oraz na specjalistyczn¹
aparaturê dla dzieci chorych i potrze-
buj¹cych pomocy.

- Turniej Gier Œwietlicowych dla dru¿yn
naszego hufca.

- „Betlejemskie Œwiat³o Pokoju” - ju¿ od
1995 roku

- „Wielkie Sprz¹tanie Œwiata”.
 Ka¿dego roku przy du¿ym zaanga¿owa-
niu Ryszarda Dudy m³odzie¿ harcerska
w³¹cza siê, a czêsto bywa g³ównym or-
ganizatorem uroczystoœci z okazji œwi¹t
pañstwowych i rocznicowych: Œwiêta
Niepodleg³oœci, Dnia Kombatanta, wy-
marszu kompanii œmigielskiej na Powsta-
nie Wielkopolskie w dniu 11 stycznia
1918 r.
Du¿¹ zas³ug¹ druha Dudy by³o zorgani-
zowanie uroczystoœci 11.11.1998 r. i od-
s³oniêcie obelisku poœwiêconego harce-
rzowi i powstañcowi harcmistrzowi Zbi-
gniewowi £ukomskiemu oraz 11.11.2003
r. ods³oniêcie tablicy poœwiêconej dr
Franciszkowi Witaszkowi, bohaterowi
Hufca ZHP Œmigiel oraz 14.01.1999 r. –
80 - tej rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego.
Druh Ryszard Duda przez te wszystkie
lata pracy da³ siê poznaæ jako doœwiad-

czony, pogodny, pe³en energii do pracy
spo³ecznej, zawsze s³u¿¹cy pomoc¹ pe-
dagog, instruktor ZHP, przyjaciel i opie-
kun dzieci i m³odzie¿y.
Za ca³okszta³t pracy nauczycielskiej zo-
sta³ nagrodzony: Nagrod¹ II stopnia Mi-
nistra Oœwiaty i Wychowania (1975 r.),
nagrod¹ Kuratora Oœwiaty i Wychowa-
nia w Lesznie (1983 r.), nagrod¹ Inspek-
tora Oœwiaty i Wychowania w Œmiglu
(1986 r.).
W 1986 roku Komandant Chor¹gwi Lesz-
czyñskiej ZHP przyzna³ dyplom dla „Za-
s³u¿onego Instruktora ZHP” i nagrodê
pieniê¿n¹.
Za sw¹ pracê zawodow¹ i spo³eczn¹ od-
znaczony zosta³ miêdzy innymi: „Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi”, „Krzy¿em za Zas³ugi
dla ZHP”, „Medalem Komisji Edukacji
Narodowej”, „Medalem 40 – lecia PL”,
„Krzy¿em Kawalerskim OOP”, „Z³otym
Krzy¿em za Zas³ugi dla ZHP”.

ci¹g dalszy na str. 6
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Na stopieñ podporucznika
zosta³ awansowany Franci-
szek Szymañski, od ponad
dwudziestu lat pe³ni¹cy funk-
cjê so³tysa wsi Koszanowo.
Franciszek Szymañski, znany
spo³ecznik, otrzyma³ nomina-
cjê w uznaniu ¿o³nierskich
zas³ug poniesionych w latach
50-tych, kiedy s³u¿y³ w Korpu-
sie Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego na pó³nocno-
wschodnich krañcach Polski.

Uroczystoœæ odby³a siê
w gabinecie burmistrza Œmi-
gla. Akt nominacji podpisany

Wielki... a jednoczeœnie jak¿e skrom-
ny, mowa o by³ym kanoniku – probosz-
czu parafii p.w. œw. St. Kostki, ks. Zbignie-
wie Dawidziaku. Z dniem 30.06.2004 r.
odszed³ od nas po 28 latach pracy na eme-
ryturê, na zas³u¿ony wypoczynek. Mo¿e
trochê wspomnieñ o tym dobr ym,
skromnym kap³anie?

W roku 1976 przej¹³ œwi¹tyniê po-
ewangelick¹ pozbawion¹ wszelkich urz¹-
dzeñ koœcielnych. Przez szereg lat, przy
ofiarnoœci i wspó³pracy oraz du¿ych
wk³adach finansowych parafian œwi¹ty-
nia ta odzyska³a piêkny wystrój. Wyko-
nano nowe posadzki, wymieniono okna,
instalacjê elektryczn¹. Koœció³ zosta³
wyposa¿ony w organy, dzwony, witra¿e,
po³o¿ono tak¿e nowy tynk z zewn¹trz.
Nie sposób w szczegó³ach wszystko opi-
saæ. W czasie prac budowlanych w czy-
nie spo³ecznym powsta³ równie¿ Dom
Parafialny, aby mog³o rozwijaæ siê ¿ycie
wspólnoty. Ksi¹dz Dawidziak mimo zma-
gania siê z ró¿nymi problemami remon-

towymi, pe³ni³ codzienne obowi¹zki dusz-
pasterskie. Za swoje zas³ugi zosta³ w 1999
roku uhonorowany odznaczeniem „Za-

So³tys Szymañski oficerem

foto d.p.

Po¿egnanie ksiêdza kanonika s³u¿ony dla Miasta i Gminy Œmigiel.
27 czerwca na uroczystej mszy œw.

po¿egnaliœmy proboszcza parafii p.w. œw.
St. Kostki. Prze¿ycie ogromne, nie tylko
dla ks. proboszcza, tak¿e dla nas, wier-
nych wspólnoty parafialnej... S³owa po-
¿egnania, choæ piêkne, nie s¹ w stanie
odzwierciedliæ tego, co cz³owiek czuje.
Uroczysta liturgia zgromadzi³a rzesze
wiernych, którzy chcieli mieæ swój udzia³
w po¿egnaniu ksiêdza Dawidziaka. Kil-
kanaœcie delegacji i grup duszpaster-
skich, (trudno wymieniæ wszystkich),
mi³e, pe³ne ciep³a s³owa, kwiaty, prezen-
ty mówi¹ same za siebie. Wszystkim, któ-
rzy przyczynili siê do uœwietnienia tej nie-
codziennej uroczystoœci – chórowi Har-
monia, zespo³owi Schola, ̄ eñcom, Orkie-
strze OSP, sztandarom – serdecznie dziê-
kujemy. Ks. kanoniku –dziêkujemy z ser-
ca za 28 lat pos³ugi duszpasterskiej, za
okazane serce, dobroæ i Twój serdeczny
uœmiech. Pozostaniesz, czcigodny kap³a-
nie, na zawsze w sercach ludzi, którzy
Ciê szanowali, doceniali i kochali.

Bo¿ena Flemer – Budzyñska

przez prezydenta RP odczyta³
i wrêczy³ nowo powo³anemu
oficerowi podpu³kownik An-
drzej Stenka z Wojskowej Ko-
mendy Uzupe³nieñ w Lesznie.
Jako pierwszy z³o¿y³ gratula-
cje burmistrz Józef Cieœla,
przekazuj¹c jednoczeœnie wi¹-
zankê kwiatów. Nastêpnie, ju¿
przy kawie, w nieoficjalnej at-
mosferze wspominano trudne
powojenne czasy s³u¿by woj-
skowej, w której bra³ udzia³
Franciszek Szymañski.

t.j.
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Pomimo niesprzyjaj¹cej
aury, w sobotê, 5 czerwca do
Jezierzyc na imprezy przygo-
towane z okazji Dnia Dziecka
przyjecha³y dzieci ze wszyst-
kich szkó³. G³ówny ciê¿ar or-
ganizacji przyj¹³ Zespó³ Szkó³
w Starym Bojanowie. Wspó³-
pracowa³y: so³ectwo w Jezie-
rzycach, Stowarzyszenie
„Œmigielskie Wiatraki”, œmi-

W ostatnim czasie œmigiel-
ska kaplica poewangelicka
goœci na imprezach kameral-
nych wielu widzów. Za spraw¹
Antoniego Szulca i jego ¿ony,
Anny Hryniewicz, 7 czerwca
br. odby³a siê kolejna wysta-

Jezierzyce: Gminny Dzieñ
Dziecka

Koncert i wystawa w kaplicy

gielski Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji oraz Cen-
trum Kultury. Dru¿yny szkol-
ne uczestniczy³y w turnieju
wiedzy, pi³ki no¿nej, dwóch
ogni, pokazach mody i sko-
kach w workach. Dla najm³od-
szych przygotowano dodatko-
we gry i zabawy, dostosowa-
ne do ich wieku. Zwyciê¿y³a
szko³a ze Œmiglu, uzyskuj¹c

wa po³¹czona z koncertem.
Zebranej w kaplicy publiczno-
œci zaprezentowali swoje ta-
lenty s³uchacze wydzia³u tera-
pii zajêciowej Zespo³u Szkó³
Medycznych w Koœcianie.
Koncert (flet, gitara, klarnet)

najwiêksz¹ liczbê punktów.
Kolejne miejsca zajê³y placów-
ki: II - Stara Przysieka Druga,
III - Czacz, IV - Bronikowo
i V – gospodarze - Stare Boja-
nowo. Zwyciêzcy otrzymali
dyplomy i pami¹tkowe pucha-
ry, które wrêcza³ burmistrz.
Wszyscy uczestnicy otrzyma-
l i  b o n y  n a  k i e ³ b a s k i
i dro¿d¿ówki.
Burmistrz Józef Cieœla i Le-
szek Balcer, prezes „Œmigiel-

skich Wiatraków”, ufundowali
specjaln¹ nagrodê dla 81-let-
niej Franciszki Wojtaszek i jej
córki Teresy Piecuch. Oby-
dwie panie, szczególnie zaan-
ga¿owane w porz¹dkowanie
terenu na odbywaj¹c¹ siê im-
prezê oraz przygotowanie
œwietlicy wiejskiej i posadze-
nie przy niej kwiatów, otrzy-
ma³y w nagrodê za swój wk³ad
pracy bombonierki.

t.j.
foto: d.p.

wykonali: Anna Rymaniak,
Agnieszka Szymañska, Wi-
told Nowak i Pawe³ Strzelski.
Nastêpnie przy fili¿ance do-
brej kawy lub herbaty zapre-
zentowano prace plastyczne
Anny Kuœ, Anny Laskowskiej
i Kingi Kwaczyñskiej. Zda-

niem Antoniego Szulca, zapo-
trzebowanie na tego typu im-
prezy w Œmiglu jest coraz
wiêksze, dlatego niebawem
mo¿emy siê spodziewaæ dal-
szych interesuj¹cych propozy-
cji.

t.j.

Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej w Œmiglu informu-
je, ¿e dnia 20 lipca 2004 r.
o godz. 1630 w Centrum Kul-
tury w Œmiglu (salka klubo-
wa), odbêdzie siê wyk³ad po-

Jesteœ rodzicem? PrzyjdŸ...
œwiêcony problematyce ro-
dzinnej. Pani Ewa Bardyan,
psycholog z Poradni Pedago-
giczno – Psychiatr ycznej
w Koœcianie przedstawi temat
– „Dziecko nadpobudliwe

foto: d.p.

w domu i w szkole”.
Pani Iwona Neuman – Wilk,
równie¿ psycholog z Poradni
Psychologiczno – Pedago-
gicznej w Koœcianie omówi te-
mat pt. „Znaczenie postaw ro-
dzicielskich dla rozwoju dziec-
ka”.

Spotkanie inauguruje cykl
wyk³adów poœwiêconych pro-
blematyce opieki nad dziec-
kiem.
Osoby zainteresowane ser-
decznie zapraszamy do wziê-
cia udzia³u w spotkaniu.

L.P.
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Zarz¹d Osiedla nr 4 w Œmi-
glu by³ organizatorem festynu
z okazji Dnia Dziecka. Odby³
siê on na placu przy ul. Prusa
i Krasickiego.

2 kwietnia w Domu Dzia³-
kowca odby³o siê spotkanie
prof. Wies³awy Zió³kowskiej,
kandydatki do Parlamentu
Europejskiego z mieszkañca-
mi. Prof. Zió³kowska, kandy-
duj¹ca z ramienia Unii Pracy
(jest wspó³za³o¿ycielk¹ tej par-
tii) by³a pos³ank¹ w latach
1989-1997. W tym czasie pe³-
ni³a funkcjê najpierw zastêp-
czyni, a póŸniej przewodnicz¹-
cej sejmowej komisji bud¿etu
i finansów. Przy jej znacz¹cym
udziale powstawa³y w tym cza-
sie praktycznie wszystkie bu-
d¿ety pañstwa. Nastêpnie pra-
cowa³a w Radzie Polityki Pie-
niê¿nej. Jest autork¹ licznych
prac naukowych, wyk³ada fi-

Osiedle nr 4 dla dzieci

Prof. Zió³kowska w Œmiglu
nanse publiczne i politykê pie-
niê¿n¹ w Wy¿szej Szkole Ban-
kowej w Poznaniu.

W trakcie spotkania domi-
nowa³a problematyka gospo-
darcza i finansowa, a tak¿e
zwi¹zana z uczestnictwem
Polski w strukturach Unii
Europejskiej. Pytano m.in.
o stabilizacjê naszej z³otówki,
o stopy procentowe i okres
dochodzenia naszego kraju do
strefy euro. Pani profesor za-
prezentowa³a siê jako zwolen-
niczka szybkiego przejœcia
Polski na euro, choæ jej zda-
niem najbli¿szy termin –
w 2007 roku - wydaje siê nie-
realny ze wzglêdu na znaczny
deficyt krajowych finansów

W programie festynu by³o
m.in. rysowanie na asfalcie
„Œwiat w oczach dziecka”, rzut
pi³eczk¹ do puszek, biegi
w workach, rzut do kosza.

Dzieci i m³odzie¿ zosta³y ob-
darzone s³odyczami i napoja-
mi, a zwyciêzcy otrzymali na-
grody.
Rozegrano równie¿ turniej
siatkówki o puchar ufundowa-
ny przez przewodnicz¹cego
Osiedla nr 4 – W³odzimierza
Drótkowskiego. Startowa³o
osiem szeœcioosobowych dru-
¿yn. W finale zwyciê¿yli old-
boye m³odsi Osiedla Nr 4.
Niebywa³¹ atrakcjê stanowi³
pokaz sprawnoœci bojowej
w wykonaniu m³odzie¿owej
dr u¿yny po¿arniczej OSP
w Œmiglu. Imprezê zakoñczy-
³o wspólne pieczenie kie³ba-
sek przy ognisku.
Ca³oœæ przygotowano dziêki
dotacji z bud¿etu gminy oraz
sponsorom. Byli to: Zak³ad

Fotograficzny „Poli – Color” -
Krystyna Górna, Sklep ogrod-
niczy – Andrzej Jankowski,
Bar „¯ó³tek”, Sklep odzie¿owy
– Henr yk Rzepka, Firma
„DAG” - Andrzejewscy, Jerzy
Geartig, Lakiernictwo – Tala-
rek, Sklep spo¿ywczy – Z.J.
Trojanowscy, Gabinet kosme-
tyczny – Bo¿ena Tomasik,
Salon fryzjerski – Gra¿yna
Fórmann, Zbigniew Nowak,
Jan Ilmer, Sklep spo¿ywczy –
Bo¿ena Sobolewska, Ksiêgar-
nia Turkowiak.
Organizatorzy dziêkuj¹ za po-
moc Hufcowi ZHP, Postarun-
kowi Policji, ZGKiM, OSP
w Œmiglu oraz za przygotowa-
nie ogniska pp. Edwardowi Gi-
lowi i Grzegorzowi Napierale.

W.D.

publicznych. Profesor Zió³-
kowska, podobnie jak zebra-
ni na sali, podkreœla³a potrze-
bê wyboru do Europarlamen-
tu ludzi wykszta³conych, zna-
j¹cych biegle jêzyki obce, ta-
kich przedstawicieli, którzy

pomog¹ Polsce i Polakom
wykorzystaæ mo¿liwoœci, jakie
wi¹¿¹ siê z nasz¹ akcesj¹,
w tym zw³aszcza w wykorzy-
staniu funduszy europejskich.

t.j.
foto: d.p
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Niet¹¿kowskie obrazy (cz. 3)

golewski zwin¹³ obóz w Niet¹¿kowie i ca-
³ym oddzia³em przez Œmigiel ruszy³ do
Koœciana, gdzie 4 stycznia 1769 r. dosz³o
do dalszych walk.
Poœrodku wsi, na skrzy¿owaniu ulic Le-
œnej i A. Dudycza, stoi figura Najœwiêt-
szego Serca Jezusowego, pod któr¹ or-
ganizowane s¹ lokalne uroczystoœci, np.
dwukrotnie: w 1947 i 1999 r. poœwiêce-
nie sztandarów miejscowej OSP. Z zapi-
su na cokole figury wynika, ¿e ufundo-
wa³a j¹ w 1926 r. „gmina osadników”. Co
to byli za ludzie?
Po uzyskaniu przez Polskê niepodleg³o-
œci po I wojnie œwiatowej zamieszkali na
naszych terenach Niemcy w wiêkszoœci
je opuœcili. Rolnicy swe gospodarstwa
sprzedawali Polakom. Np. takie gospo-
darstwo w 1922 r. kupili rodzice rozstrze-
lanego Bronis³awa Modliñskiego w Wy-
derowie, podobne kupi³ te¿ w tym sa-
mym roku od Niemca Hoffmanna w mi-
glu W³adys³aw Kijowski. W Niet¹¿kowie
w 1920 r. gospodarstwo od Niemca
przej¹³, w wyniku zamiany na gospodar-
stwo na terenie Rzeszy w Neustrunz
(Str¹czu Nowym), Wiktor Kamieniarz.
Niektóre niemieckie gospodarstwa Po-
lacy otrzymywali „za zas³ugi”. Takie
w Niet¹¿kowie otrzyma³ Marcin Kamie-
niarz – obecnie gospodarstwo Leona
Burmistrzaka. Tak wiêc pod pojêciem
„gmina osadników” nale¿y rozumieæ Po-
laków, którzy w Niet¹¿kowie osiedlili siê
po I wojnie œwiatowej. Ilu ich by³o? Jakie
i po kim zajêli gospodarstwa? Póki co,
pozostaje to bia³¹ plam¹ w historii Nie-
t¹¿kowa.
Do wymienionych dotychczas nazwisk
nale¿y dodaæ jeszcze Józefa Kopczyñ-
skiego – pierwszego polskiego starostê
powiatu œmigielskiego oraz nazwiska
so³tysów. Najdawniejszym, którego uda-
³o siê ustaliæ, by³ od 1919 r. Franciszek
Zimmer. Po nim kolejno byli: Jan Kubiak,
Henryk Burmistrzak, Andrzej Bartko-
wiak, W³adys³aw Bock, Stanis³aw Brzo-
zowski, Wojciech Brzozowski, Feliks
Kwintkiewicz i – od 1973 r. – Tadeusz
Wasielewski.
W wiêkszoœci z ich inicjatywy rozwija³a
siê infrastruktura Niet¹¿kowa.
W roku 1961 podjêto decyzjê o budowie
stra¿nicy, któr¹ oddano do u¿ytku
w 1965 r. Budow¹ kierowa³ zarz¹d OSP,
którego prezesem by³ Albin Ratajczak.
Trudno dziœ ustaliæ, kiedy rozpoczêto
budowê œwietlicy. Wiadomo jednak, ¿e
na kontynuacjê zabrak³o pieniêdzy i dziê-
ki ówczesnemu mieszkañcowi Niet¹¿ko-

wa Stanis³awowi Andrzejewskiemu, któ-
ry by³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego Po-
wiatowej Rady Narodowej w Koœcianie,
do inwestycji „doklejono” agronomówkê,
która mia³a byæ budowana w Œmiglu.
Otwarcie obiektu nast¹pi³o w upalny li-
piec roku 1960 lub 1961 a mo¿e nawet
1963. Spo³eczny komitet budowy m.in.
tworzyli: Antoni Miko³ajczak, Leon Bur-
mistrzak, Albin Ratajczak, Wincenty Bor-
kowski, Stanis³aw Andrzejewski, Józef
Snela, Kazimierz Kowalski, W³adys³aw
Bock.
W 1972 r. modernizowano drogi polne
ulic Leœnej i Dudycza. Pracami kierowa³
so³tys Stanis³aw Brzozowski. Ogromn¹
rolê w tym przedsiêwziêciu odegra³ Ste-
fan Kostrzewa. We wrzeœniu 1986 r. po-
wo³ano Spo³eczny Komitet Gazyfikacji
Wsi Nieta¿kowo, w sk³ad którego weszli:
Tadeusz Wasielewski – przewodnicz¹cy
oraz cz³onkowie: Henryk Starkbauer, Jan
Ratajczak, Ireneusz Snela, Ireneusz Na-
piera³a, Czes³aw £ukaszewicz, Józef Sne-
la, Seweryn Miedziñski, Jan Fr¹ckowiak,
Józef Wasielewski. W ramach tej inwe-
stycji wybudowano gazoci¹g œredniego
ciœnienia o d³ugoœci 1.163 m, stacjê re-
dukcyjn¹ drugiego stopnia, gazoci¹g ni-
skiego ciœnienia o d³ugoœci 4.600 m oraz
96 przy³¹czy gazowych. Sieæ gazow¹ od-
dano do u¿ytku 22 listopada 1991 r.
1 grudnia 1992 r. powo³ano Spo³eczny
Komitet Wodoci¹gowania Wsi Niet¹¿ko-
wo, w sk³ad którego weszli: Tadeusz Wa-
sielewski – przewodnicz¹cy oraz cz³on-
kowie: Jan Ratajczak, Henryk Starkbau-
er, Józef Snela, Jan Targosz, Janusz Na-
piera³a i Aniela Ko³aciñska. W ramach
tego zadania wybudowano sieci wodoci¹-
gowe o ³¹cznej d³ugoœci 4.215 m, 52 przy-
³¹cza o ³¹cznej d³ugoœci 1,286 m. Inwe-
stycjê zakoñczono 30 czerwca 1993 r.
W 1995 r., przy du¿ym udziale mieszkañ-
ców, przyst¹piono do modernizacji ul.
Leœnej, która zakoñczy³a siê po³o¿eniem
asfaltowego dywanika. Trwa kontynu-
acja budowy kanalizacji burzowej.
Jak ju¿ wspomina³em, stra¿ po¿arn¹
w Niet¹¿kowie za³o¿ono w 1927 roku. Jej
pierwszym prezesem by³ so³tys Franci-
szek Zimmer, a kolejnymi Jan Kubiak,
Józef Stelmaszyk, Albin Ratajczak i – od
1991 r. Henryk Starkbauer. Stra¿, oprócz
obowi¹zków statutowych, jest gospoda-
rzem œwietlicy wiejskiej.
Datê powstania kó³ka rolniczego trudno
ustaliæ. Na pewno za³o¿ono je po 1926
roku. Rolnicy z Niet¹¿kowa pierwotnie

Frapuj¹ce s¹ obeliski. Leon Burmistrzak
pamiêta opowieœæ, jakoby wzniesiono je
za czasów ksiê¿nej, która w potyczce ze
Szwedami stawia³a im dzielny opór i tu
ich powstrzyma³a. Kiedyœ podobno, by³y
na nich dzia³ka. Kilkoro z poleg³ych
Szwedów miano pochowaæ w obecnym
ogrodzie Burmistrzaka, pozosta³ych przy
polu Drgasa. Zweryfikujmy to. Ksiê¿na
– mog³a ni¹ byæ tylko Ascerenza Pigna-
telli – w³aœcicielk¹ Niet¹¿kowa by³a oko-
³o 1828 r. – „potop szwedzki” by³ w 1655
roku. Bli¿sza prawdy historycznej by³a-
by legenda, ¿e wzniesiono je na czeœæ
przyjazdu Napoleona. Cesarz, kieruj¹c
siê do Poznania, przez Leszno prze-
je¿d¿a³ 30 maja 1812 r. Trudno jednak
uwierzyæ w to, ¿e w Niet¹¿kowie zboczy³
z g³ównego traktu „na star¹ drogê”. Brak
obelisków na niezwykle dok³adnej mapie
z 1911 r. pozwala te¿ wysnuæ wniosek,
¿e postawiono je po tym roku. Zostañmy
zatem przy wersji z katalogu: obeliski
przy wjeŸdzie na teren dworski. (Podob-
ny obelisk znajduje siê w parku dwor-
skim w UjeŸdzie, datowany na koniec
XVIII w.).
Jeœli ju¿ mówimy o potyczkach i wojsku,
warto wiedzieæ, ¿e Niet¹¿kowo z ¿o³nie-
rzami i orê¿em bli¿ej zapozna³o siê
w trakcie konfederacji barskiej. To wów-
czas w dobrach Bojanowskiego, 31 grud-
nia 1768 r., obozem roz³o¿y³ siê oddzia³
sk³adaj¹cy siê z oko³o 700 (inne Ÿród³o
podaje, ¿e 300) ¿o³nierzy konnej jazdy
Józefa Godziêby Gogolewskiego, który
wyruszy³ spod Wschowy. Po trzech
dniach w okolicy zjawili siê rosyjscy Ko-
zacy pod dowództwem majora Jana Dre-
witza, sprowadzeni przez kasztelana po-
znañskiego Józefa Miel¿yñskiego, zaciê-
tego przeciwnika konfederacji. Jedna ko-
lumna wojsk rosyjskich zbli¿a³a siê od
strony Rydzyny i Leszna w kierunku Sta-
rego Bojanowa, druga sz³a wprost na
Œmigiel i obóz Gogolewskiego. Trzecie-
go stycznia 1769 r. oko³o godziny piêtna-
stej Gogolewski wys³a³ patrol z Niet¹¿-
kowa w kierunku Leszna. W Radomicku
konfederaci wpadli na podjazdy Koza-
ków, ale nie wytrzymali ich przeciwna-
tarcia i ruszyli do odwrotu. Kozacy w po-
œcigu doszli do samego Niet¹¿kowa, tu
jednak ruszy³o na nich kilkudziesiêciu
konfederatów i ulegli – zostali wyparci
pod Radomicko. 21 z nich poleg³o, resz-
ta rozproszy³a siê. Z konfederatów nie
zgin¹³ nikt. Zbiorowe mogi³y, o których
wspomina L. Burmistrzak, mo¿e kryj¹
zw³oki Kozaków? Z nastaniem nocy Go-
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nale¿eli do kó³ka œmigielskiego, w któ-
rym aktywnie dzia³ali. Po drugiej wojnie
niet¹¿kowskie kó³ko dzia³alnoœæ wznowi-
³o w 1957 r. Na prezesa wybrano W³ady-
s³awa Dudyñskiego, a po nim kolejno
funkcjê tê pe³nili Kazimierz Kowalski,
W³adys³aw Bock i Jan Ratajczak.
Ko³o Gospodyñ Wiejskich za³o¿ono
prawdopodobnie w 1958 roku. Inicjator-
kami powo³ania ko³a by³y etatowe na-
uczycielki szko³y rolniczo – gospodarczej
Józefa Boruta i Janina Bandke. Pierwsz¹
przewodnicz¹c¹ wybrano Stanis³awê
Wawrzyniak, a nastêpnie funkcjê tê pia-
stowa³y: Michalina Andrzejewska, Maria
Snela, £ucja Kozak, El¿bieta £ukasze-
wicz, Stanis³awa Wasielewska i od 1991 r.
– Aniela Ko³aciñska.

Uczestnicz¹c w dniu 2.05.2004 r.
w miêdzynarodowej sesji popularnonau-
kowej Stowarzyszenia Mi³oœników Tra-
dycji „Mazurka D¹browskiego” w Œmi-
glu w dniu, której tematem by³ pobyt gen.
Jana Henryka D¹browskiego i Barbary
Ch³apowskiej w Œmiglu w 1807 r. dowie-
dzia³em siê od dyr. Muzeum Hymnu Na-
rodowego w Bêdominie, p. Henryka
Wawrzyka, ¿e Józef Wybicki, twórca
hymnu narodowego „Jeszcze Polska nie
zginê³a”, napisa³ go we W³oszech
w 1797 r. w ca³oœci, umieszczaj¹c w jed-

nej ze zwrotek imiê Basia z powodu jego
popularnoœci w dawnych wiekach w Pol-
sce (np. Basia Wo³odyjowska, Barbara
Radziwi³³ówna). Nie mia³o to ¿adnego
zwi¹zku z Barbar¹ Ch³apowsk¹, która
mia³a wówczas 14 lat i w ogóle nie przy-
puszcza³a, ¿e zostanie ¿on¹ genera³a D¹-
browskiego. Tak wiêc moje przypuszcze-
nie, ¿e zwrot „do swej Basi ca³y zap³aka-
ny” zosta³ dodany póŸniej w celu upamiêt-
nienia w hymnie Barbary Ch³apowskiej
by³o b³êdne.

W³adys³aw Trawiñski – autor artyku³u

Sprostowanie do artyku³u „Z tradycji
Niepodleg³oœciowych Œmigla i Rawicza”

(„WŒ” nr 3 i 4)

Hubert Zbierski

Od kilku a nawet kilkunastu lat na
terenie Bruszczewa prowadzone s¹ pra-
ce archeologiczne. Mieliœmy ju¿ nie-
jedn¹, by okazjê zapoznaæ siê z odkry-
ciami archeologów (prelekcje, wystawa,
artyku³y w prasie, wydawnictwo). Po raz
pierwszy na konferencji prasowej zorga-
nizowanej w Urzêdzie Miejskim mogli-
œmy spojrzeæ na temat z innego, bardziej
wspó³czesnego i ludzkiego punktu widze-
nia.
W temat wprowadzi³ uczestników konfe-
rencji prof. Janusz Czebreszuk, od lat
zajmuj¹cy siê i nadzoruj¹cy wykopaliska-
mi w Bruszczewie. Podkreœli³ on, ¿e jest
to obiekt wyj¹tkowy, nie posiadaj¹cy ana-
logii w Europie, ze wzglêdu na wspania-
le zachowane stanowisko metalurgiczne,
najstarsze z dotychczas znanych oraz
wyj¹tkowo dobrze zachowanych obiek-
tów organicznych. Profesor wyjawi³, ¿e

W dniach 25 - 27 maja cz³onkowie
zespo³u tanecznego PRYZMAT - BIS ze
Œmigla i PRYZMAT z Przemêtu oraz
Kó³ka Teatralnego ze œmigielskiego gim-
nazjum (w sumie 45 osób) uczestniczyli
w trzydniowych warsztatach w Wieleniu
(powiat Wolsztyn). Mo¿na powiedzieæ, ¿e
to impreza z tradycjami, gdy¿ zosta³a zor-
ganizowana po raz drugi w tej samej for-
mie. Warsztaty artystyczne to „zabawa”
w taniec, teatr i piosenkê. „Zabawa” bar-
dzo efektywna, gdy¿ trwaj¹ca od rana do
wieczora, a poza tym bardzo urozmaico-
na, bo prowadzona przez nauczycieli -
specjalistów z wy¿ej wymienionych dzie-
dzin kultury. Zajêcia teatralne prowadzi-

WIELEÑ 2004

Przysz³oœæ staro¿ytnoœci

³a z nami pani Joanna Pawlicka, nauczy-
cielka jêzyka polskiego w Samorz¹do-
wym Gimnazjum i Szkole Podstawowej
w Œmiglu i opiekunka szkolnego Kó³ka
Teatralnego. Umiejêtnoœci taneczne po-
g³êbia³y z nami pani Aldona Ostrowska
i pani Agnieszka Ostrowska, instruktor-
ki zespo³ów PRYZMAT i PRYZMAT -
BIS. Stron¹ wokaln¹ zajmowa³ siê pan
Ryszard Nowak, nauczyciel muzyki
w Gimnazjum i Szkole Podstawowej
w Przemêcie. Dodatkowo ch³opcy z Kó³-
ka Teatralnego (by³o ich 4) wziêli udzia³
w treningu dru¿yny szkolnej z Moch
w biegach na orientacjê. Zajêcia te prze-
prowadzi³a pani Barbara Nowak (nauczy-

cielka wychowania fizycznego z Moch),
a opiekê sprawowa³ pan Tomasz Fr¹cko-
wiak (nauczyciel w - f ze Œmigla). Zajê-
cia te nie mia³y co prawda nic wspólne-
go z teatrem i œpiewem, ale wymaga³y
kondycji i spr²awnoœci fizycznej. Oprócz
powy¿szych nasi opiekunowie zapewnili
nam jeszcze inne rozrywki - raz by³o to
wieczorne ognisko, a drugi wieczór prze-
tañczyliœmy na dyskotece. Podczas po-
bytu w Wieleniu odwiedzi³a nas pani Jo-
lanta Sobecka, dyrektor SGiSP w Œmiglu.
Warsztaty nie odby³yby siê, gdyby nie
poœwiêcenie i zapa³ naszych nauczycie-
li, którzy spo³ecznie przeprowadzili
wszystkie zajêcia. W imieniu kole¿anek
i kolegów serdecznie im dziêkujê i mam
nadziejê, ¿e spotkamy siê znów za rok.

Justyna Ostrowska

w sierpniu planowane jest na stanowisku
miêdzynarodowe spotkanie archeologów
zwi¹zane z tym odkryciem. Podkreœla³,
¿e ostatnich latach jest zauwa¿alne co-
raz wiêksze zainteresowanie w³adz miej-
skich a szczególnie osobiste zaanga¿o-
wanie burmistrza. Nie zawsze to siê zda-
rza, a daje perspektywê rozwoju. Wiele
¿yczliwych s³ów pad³o pod adresem w³a-
œcicieli gruntów, na których prowadzo-
ne s¹ badania, p. A. S³odzinki a przede
wszystkim p. Tomasik, z któr¹, jak siê
wyrazi³ „od dziesiêciu lat ¿yj¹ w symbio-
zie”. Coroczne prace wykopaliskowe s¹
na pewno uci¹¿liwe dla w³aœcicieli grun-
tów i kwestia zrozumienia i dobrej woli
ma tu podstawowe znaczenie.
Na konferencji pad³a propozycja, ¿eby
nie zakopywaæ stanowisk pomiêdzy se-
zonami, co mog³oby stanowiæ atrakcjê
turystyczn¹, niestety prof. Czebreszuk

stwierdzi³, ¿e ze wzglêdu na brak mo¿li-
woœci konserwacji tego typu obiektów,
jedyn¹ mo¿liwoœci¹ ich zachowania jest
zakopywanie po uprzednim dok³adnym
udokumentowaniu. Ze wzglêdu na g³ê-
bokoœæ tych wykopów – 4 - 5 m - zosta-
wienie ich mog³oby byæ zreszt¹ niebez-
pieczne. Profesor potwierdzi³ obawy pani
Tomasik, ¿e wykonana trzy lata temu
melioracja rowu przy stanowisku bardzo
zaszkodzi³a odkryciu. Niestety nie by³y
to prace nale¿ycie koordynowane.
W chwili obecnej pewnym jest, ¿e woje-
wódzki konserwator zabytków nie wyda
ju¿ takiego pozwolenia Spó³ce Wodnej.
Rozwa¿ana jest docelowo budowa skan-
senu w Bruszczewie. To inwestycja, któ-
rej sam samorz¹d lokalny nie jest wsta-
nie udŸwign¹æ, ale jest wiele mo¿liwoœci,
z których pragnie skorzystaæ. Profesor
Czebreszuk ze swej strony obiecuje
wsparcie i przygotowanie odpowiednie-
go gruntu – dokumentacji wykopaliska.

M.D.
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VI edycja Ogólnopolskie-
go Festiwalu M³odych Piosen-
karzy „BUDZIK” we Wroc³a-
wiu rozbrzmiewa³a ponad 120
piosenkami œpiewanymi przez
60 wykonawców z ca³ej Polski.
Dzieci i m³odzie¿ ocenia³o
jur y pod przewodnictwem
El¿biety Zapendowskiej. W je-
go wk³ad wchodzili równie¿
muzycy, aktorzy i choreogra-
fowie. Dwudniowe przes³u-

chania zakoñczy³ 13 czerwca
koncert galowy prowadzony
przez Jacka Kawalca.
Jedn¹ z wy¿szych nagród –
Z³oty Budzik w swej kategorii
wiekowej zdoby³a Katarzyna
Marona ze Studia Muzyczne-
go „Muzol” przy Centrum
Kultury w Œmiglu. Jest to ko-
lejne osi¹gniêcie Kasi. Gratu-
lujemy.

M.D.

Kolejne osi¹gniêcie Kasi

W czwartek, 3 czerwca,
w sali widowiskowej Centrum
Kultury 65 arbiturientów Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego
w Œmiglu otrzyma³o œwiadec-
twa dojrza³oœci. Ich goœæmi
byli: Józef Cieœla, burmistrz
Œmigla, ks. dziekan Zbigniew
Dawidziak, El¿bieta Talar-
czyk, dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie.
Trzech uczniów: Adam Bia³as,
Agata Rybczyñska i Mateusz
Kuœnierczak wyró¿ni³o siê
najwy¿sz¹ œredni¹ ocen, za-
równo z egzaminu maturalne-
go jak i ocen koñcowych na
œwiadectwie. Wrêczono rów-
nie¿ nagrody ksi¹¿kowe za
pracê na rzecz szko³y, pracê
w wolontariacie, reprezento-
wanie szko³y w zawodach
spor towych. Ciekawostk¹

Ju¿ maj¹ œwiadectwa
dojrza³oœci

by³y humorystyczne trofea
uczniów wyró¿niaj¹cych siê
swoim wygl¹dem i charakte-
rystycznym sposobem bycia.
Tak np.: Przemek Witaszek
otrzyma³ srebrn¹ perukê za
najbardziej nietypow¹ fryzu-
rê, a trzech ch³opaków krawa-
ty z napisem „superfacet”. Po-
mys³odawc¹ nagród by³ na-
uczyciel historii – Wojciech
Ciesielski.

Z programem artystycz-
nym wyst¹pili m³odsi koledzy
maturzystów. By³ on oparty
na poezji Ewy Wierzbickiej,
osoby niepe³nosprawnej,
któr¹ opiekowa³a siê jedna
z maturzystek pracuj¹ca
w wolontariacie. Pani Ewa
równie¿ osobiœcie zaprezento-
wa³a jeden ze swoich wierszy.

t.j.

Na posiedzeniu Rady i Za-
rz¹du Fundacji na rzecz Roz-
woju PWSZ im. J.A. Komeñ-
skiego w Lesznie, Józef Cie-
œla, burmistrz Œmigla przeka-
za³ 16 kwietnia dla potrzeb dy-
daktycznych uczelni dwa ra-
diomagnetofony RM THOM-
SON TM 9038, 10 kaset K
audio SONY-60EF i 10 p³yt
CD-R TDK-RDVG 700 MB.
Niedawno do burmistrza Œmi-
gla dotar³o pismo podpisane
przez Zygmunta Osiejewskie-
go, zastêpcê kanclerza, w któ-
rym uczelnia serdecznie dziê-
kuje za przekazanie jej wymie-
nionego sprzêtu.

W³adze Œmigla bardzo
licz¹ na nawi¹zan¹ wspó³pra-

Wspó³pracujemy z PWSZ

Burmistrz Józef Cieœla przekazuje sprzêt prof. dr. hab. in¿.
Czes³awowi Królikowskiemu, prorektorowi PWSZ; obok Zbi-

gniew Mocek, kanclerz leszczyñskiej uczelni.

cê z Pañstwow¹ Wy¿sz¹
Szko³¹ Zawodow¹ im. Jana
Amosa Komeñskiego w Lesz-
nie. W uczelni, która mieœci
siê niedaleko, bo zaledwie
dwadzieœcia kilometrów od
grodu wiatraków, podjê³o stu-
dia kilkudziesiêciu studentów
z gminy Œmigiel. Jak podkre-
œla burmistrz Cieœla, szczegól-
nie zainteresowani jesteœmy
pomoc¹ uczelni w rozwi¹zy-
waniu konkretnych proble-
mów zwi¹zanych z rozwojem
ró¿nych form tur ystyki,
kszta³towaniem tzw. produktu
turystycznego i zamierzonym
uruchomieniem punktu infor-
macji turystycznej.

t.j.
foto: d.p.
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Czeœæ!

Wakacje, wakacje, wakacje... To wspania³e, ¿e ktoœ je wymyœli³. Mam tylko malutki k³opot. W wakacje jest tyle do zrobienia,
zobaczenia, sprawdzenia, ¿e czêsto brakuje mi czasu, by posprz¹taæ swój pokój. Nie wiadomo te¿, dlaczego pokój nie chce
posprz¹taæ siê sam! Próbowa³em uporz¹dkowaæ go bardzo szybko, ale sam przyznajê, ¿e wygl¹da³ niewiele lepiej! Dlatego od
jutra bêdzie sprz¹ta³ za mnie... Jeœli chcecie dowiedzieæ siê kto, pokolorujcie rysunek zgodnie z instrukcj¹.

Lubiê usi¹œæ z moimi przyjació³mi w ogrodzie. Wymyœlam ciekawe zajêcia: rysujemy, malujemy, lepimy, uk³adamy. Wczoraj
uk³adaliœmy z klocków ró¿ne figury. Obok figur podpiszcie, kto u³o¿y³ ka¿d¹ z nich. Trochê Wam podpowiem:
- w mojej uk³adance nie ma kwadratów,
- uk³adanka Olka ma trzy trójk¹ty,
- uk³adanka Ali ma o 2 elementy wiêcej ni¿ Inki.

Myœlê, ¿e z zadaniem poradziliœcie sobie bez problemu.
Dostajê pozdrowienia od moich kole¿anek i kolegów z ró¿nych miast, które odwiedzaj¹ w czasie wakacyjnych wêdrówek.
Po³¹czcie liczby od 1 do 36, a dowiecie siê, w jakim pañstwie spêdzili wakacje. To jest moje zadanie konkursowe: „Jaki kraj
przedstawia rysunek, który powsta³?”

Rozwi¹zanie zapiszcie na kartkach i przeœlijcie do Centrum Kultury w Œmiglu. Na zwyciêzcê czeka nagroda. Do zobaczenia.
Œmiglaczek
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2 czerwca – Bruszczewo
Oko³o godz. 2200 na polnej drodze z
Bruszczewa do Przysieki Polskiej kieru-
j¹cy samochodem Ford Eskort 25 - letni
mieszkaniec gm. Œmigiel wpad³ do rowu.
Kierowca w stanie nietrzeŸwym prowa-
dzi³ samochód wbrew zakazowi s¹du,
który za to w³aœnie przewinienie odebra³
mu prawo jazdy na okres trzech lat.

10 czerwca - Jezioro Wonieskie
W godz. popo³udniowych nieznany
sprawca skrad³ z samochodu Opel Astra
torebkê damsk¹ z telefonem komórko-

wym, portmonetk¹ i dokumentami. Sa-
mochód sta³ zaparkowany przy jeziorze,
a w³aœciciele, którzy przyjechali wêdko-
waæ, zostawili go otwartego.

11 czerwca – Czacz
Po po³udniu zatrzymano 43 - letni¹ miesz-
kankê Koœciana oferuj¹c¹ do sprzeda¿y
odzie¿ z podrobionymi znakami firmowy-
mi Nike i Adidas.
Tego samego dnia w innym rejonie Cza-
cza znaleziono tak¹ odzie¿ nale¿¹c¹ do
46- letniego mieszkañca Koœciana.

21 czerwca – Bruszczewo
Zatrzymano 45 – letniego mieszkañca
gm. Œmigiel, który jecha³ rowerem w sta-
nie nietrzeŸwym - 2,3‰.

21 czerwca - Œmigiel
Na ul. Powstañców Wlkp. o godz. 1625

zatrzymano 45 - latka ze Œmigla jad¹ce-
go rowerem w stanie nietrzeŸwym - 1,5‰

22 czerwca – Œmigiel
Dwóch mê¿czyzn usi³owa³o w³amaæ siê
do sklepu przy ul. Kiliñskiego. Mieszkañ-
cy zaalarmowali policjê, dziêki czemu
uchroniono sklep przed kradzie¿¹.
Sprawcy zd¹¿yli zbiec. Straty wynikaj¹-
ce z uszkodzenia drzwi wynios³y 500 z³.

W ró¿nych miastach Wielkopolski
w okresie miêdzy I i II wojn¹ œwiatow¹
istnia³o wiele klubów sportowych, które
powsta³y jeszcze w okresie zaboru pru-
skiego. Wiele z nich swój rodowód wy-
wodzi³o z Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokó³”. Dzia³a³y jednak nie tylko te klu-
by. Po I wojnie powsta³y nowe i tak siê
dzia³o w Œmiglu, gdzie w 1929 roku za³o-
¿ono Towarzystwo Cyklistów „Pogoñ”
1929. 22 wrzeœnia tego roku przyjêto sta-
tut klubu, który zosta³ podpisany przez
Ignacego Zieglera i Kazimierza Wojcie-
chowskiego. Warto przytoczyæ pewne
charakterystyczne postanowienia statu-
tu, które mog¹ dzisiaj trochê dziwiæ.
Zgodnie z nimi cz³onkowie towarzystwa
mieli nosiæ ubiór w kolorze granatowym,
sk³adaj¹cy siê z czapki, kurtki, pantalo-
nów granatowych, szewiotowych i sznu-
rowanych trzewików. Celem towarzy-
stwa mia³o byæ æwiczenie cia³a za pomoc¹
jazdy na rowerze i uprawianie sportu.
W tym celu urz¹dzane by³y lekcje, wy-
œcigi i wycieczki. Cz³onkiem towarzystwa
móg³ zostaæ cz³owiek o nieposzlakowa-
nej opinii, który ukoñczy³ 17 lat. Zobo-
wi¹zany by³ do udzia³u w urzêdowych wy-
cieczkach lub lekcjach organizowanych
przez towarzystwo, a nadto przynajmniej
raz w kwartale musia³ uczestniczyæ w ze-
braniu i p³aciæ regularnie sk³adkê w wy-
sokoœci 0,25 z³. Ju¿ 24.09. 1929 roku po-
wiadomiono miejscowy Urz¹d Bezpie-
czeñstwa i Porz¹dku Publicznego o po-
wstaniu w dniu 22 wrzeœnia towarzystwa
i zarz¹du. Prezesem zosta³ Ignacy Zie-

gler, zastêpc¹ Piotr Stanis³awski, sekre-
tarzem Kazimierz Wojciechowski, zast.
sekretarza Stanis³aw Poprawa, skarbni-
kiem Józef Rutkiewicz. W sk³ad Komisji
Rewizyjnej powo³ano Feliksa Skorupiñ-
skiego i Franciszka Szwarca. Kierowni-
kiem jazdy zosta³ Stanis³aw Gbiorczyk,
a jego zastêpc¹ Stanis³aw Kreczmer. 4.02
poinformowano Urz¹d Bezpieczeñstwa
o uzupe³nieniu zarz¹du. Przodownikiem
zosta³ listonosz Franciszek Szwarc, jego
zastêpc¹ Albert Szchentzer, porz¹dko-
wym Franciszek Donke i radnymi: Mi-
lan Szulc i Piotr Ziegler. Zmiany zarz¹du
w tym czasie by³y czêste. 9 sierpnia 1930
roku powo³ano jego nowy sk³ad, który
tworzyli m.in. Franciszek Kusik - prezes,
zastêpca prezesa Piotr Stanis³awski,
skarbnik Józef Rotkiewicz i kierownik
jazdy Sylwester Matuszewski. Po niespe³-
na pó³ roku, bo w lutym 1931, wybrany
zostaje kolejny zarz¹d w sk³adzie Fran-
ciszek Donke - prezes, zastêpca prezesa
Ignacy Ziegler, sekretarz Stanis³aw Kraw-
czyk i kierownik jazdy Marian Tomo-
wiak. Z powodu trudnoœci ze œrodkami
finansowymi na dzia³alnoœæ klubu, stara-
no siê pozyskiwaæ je ró¿nymi drogami,
np. organizuj¹c dochodowe zabawy.
Jedn¹ z takich zabaw urz¹dzono 4 stycz-
nia 1930 roku w sali Strzelnicy. 27.7.1930
roku zorganizowano na tutejszym stadio-
nie wyœcigi kolarskie. Przed wyœcigami
zwrócono siê do miejscowych w³adz o ze-
zwolenie na wyszynk piwa i wina do 2,5 %,
a po zawodach na zorganizowanie zaba-
wy w lokalu Hoffkego. Podobny wyœcig

Towarzystwo Cyklistów „Pogoñ” 1929
kolarski odby³ siê 10.5.1931 roku, a po
nim zabawa w Strzelnicy. W 1932 roku
pojawia siê w dokumentach œlad o roz-
szerzeniu dzia³alnoœci sportowej o grê
w pi³kê no¿n¹. Towarzystwo Cyklistów
w wymienionym roku zwróci³o siê o ze-
zwolenie na rozegranie w dniu 24.4.1932
roku zawodów pi³ki no¿nej i zawodów
cyklistów na stadionie. Towarzystwo nie
posiada³o w tym czasie w³asnego stadio-
nu i dlatego 18.5.1934 roku zwróci³o siê
do Komitetu Lokalnego o zezwolenie
wstêpu na stadion w celu rozegrania me-
czu pi³ki no¿nej. Podobnej treœci jest pi-
smo z 4.10.1934 roku dotycz¹ce rozegra-
nia meczu pi³ki no¿nej z koœciañsk¹ dru-
¿yn¹ cyklistów. W dniu 7.6.1935 roku to-
warzystwo zwróci³o siê do Urzêdu Bez-
pieczeñstwa o zezwolenie na korzystanie
ze stadionu w dniu 9.6.1935 roku, gdzie
zamierza³o rozegraæ mecz pi³ki no¿nej
z dru¿yn¹ cyklistów z Wolsztyna. I tak
klub ze zmiennym szczêœciem przetrwa³
do wybuchu II wojny œwiatowej. Jeszcze
w marcu 1939 roku odnotowano, ¿e œmi-
gielska „Pogoñ” zwyciê¿y³a w dniu
26.31939 roku leszczyñski K.S. „Strzelec”
w stosunku 3:0. Dla porz¹dku warto rów-
nie¿ odnotowaæ, ¿e rozgrywkom koœciañ-
skich klubów m.in. z Pogoni¹ Œmigiel, to-
warzyszy³y jak to okreœlono „burdy
i awantury”. Do takich wydarzeñ jeste-
œmy jednak w dzisiejszych czasach przy-
zwyczajeni, a ich skala jest niepomiernie
wiêksza ni¿ dawniej bywa³o.

Jan Pawicki

Uwaga! W numerz sierpniowym uka¿e siê artyku³ na temat:
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowymi zasobami

gminy”
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K r z y ¿ ó w k a

Kupon konkursowy „WŒ” nr 7
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
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----------------------------------------------------------

O g ³ o s z e n i a  d r o b n e
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

Maszynopisanie, szybko, tanio.

Przepisywanie prac semestralnych i zaliczeniowych
– liceum, studia.

Poziomo
2. trofeum wojenne Indian
6. kraina na po³udniu Polski
8. wyraz, wyra¿enie nie da-
j¹ce siê przet³umaczyæ, w³a-
œciwe tylko danemu jêzyko-
wi

10. w kropki u biedronki
11. pyszczek
12. ruch p³ynu
14. zgiêty prêt
16. cynfolia
17. leczy nerki
18. dawny podatek gruntowy
19. alkohol etylowy
20. w¹wóz
22. ...spo¿ywczy
25. ma³a okr¹g³a czapeczka

œciœle przylegaj¹ca do g³o-
wy

27. na podwórzu do dywanów
28. wieczne

29. w parku lub w klasie
30. zabieg leczniczy
Pionowo

1. góry z Mont Blanc
2. ... wzwy¿
3. port we W³oszech
4. chmielowy napój
5. wesele
7. miêdzy za³amanie œwiat³a
w materia³ach optycznych

9. nauka badaj¹ca autentycz-
noœæ dokumentów

11. s³awa
13. 24 grudnia
14. na trawie
15. statek rybacki
21. za³¹cznik
23. zabawa z pytaniami
24. p³ynie ze Œwinoujœcia do

Ystad
25. np. ostryga
26. ciasto z bakaliami

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 6/04 WŒ brzmia³o: „Gdzie pra-
wo niepewne tam nie ma prawa”. Nagrodê otrzymuj¹ Ilona
i Pawe³ Stankowscy ze Starego Bojanowa.
Przepraszamy za b³êdy w krzy¿ówce nr 6/04.
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19 czerwca na terenie przy wiatrakach odby³o siê III Spo-
tkanie Zmotoryzowanych. Mimo deszczowej pogody przyby-
³o 42 motocyklistów. Ka¿dy z nich otrzyma³ pami¹tkowy dy-
plom i bon ¿ywnoœciowy. Po rejestracji uczestników, oko³o
godz. 1530, pojazdy z burmistrzem Józefem Cieœl¹ na czele
w motocyklu Henryka Daszkiewicza wyruszy³y w trasê po gmi-
nie, która wiod³a przez Now¹ Wieœ, ¯egrowo, ¯egrówko, Bie-
lawy, Karœnice, Czacz i Œmigiel.

Po godz. 1700 wœród uczestników spotkania zosta³y prze-
prowadzone nastêpuj¹ce konkurencje:

1. „¯ó³wia jazda motocyklem”:
I miejsce: £ukasz Konieczny – Poladowo
II miejsce: Piotr B¹czyk – Nowy Lubisz

III miejsce: Aleksander Adamczyk – Robaczyn

2. „Tor przeszkód”:
I miejsce: Micha³ Albrecht – Robaczyn
II miejsce: Zbigniew Waligóra – Koszarowo

III miejsce: Krystian Styziñski – Œmigiel

3. „Posi³ek w czasie jazdy”:
I miejsce: Aleksander Ratajczak – Robaczyn

4. „Przejazd pod poprzeczk¹”:
I miejsce: Kamil Kaczmarek – Robaczyn
II miejsce: Piotr B¹czyk – Nowy Lubisz

III miejsce: £ukasz Konieczny – Poladowo

Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i statuetki.

Tradycj¹ Spotkania Zmotoryzowanych jest wybór naj³ad-
niejszego motocykla przez publicznoœæ. Tego roku najwiêk-
sze wra¿enie na widzach wzbudzi³a honda Gold Wing 1800 Woj-
ciecha Marciniaka z Leszna, na któr¹ zosta³o oddanych 10 g³o-
sów. Wœród wszystkich, którzy g³osowali na motocykle, rozlo-
sowany zosta³ œpiwór – nagroda ta „trafi³a w rêce” £ukasza
Szamborskiego.

Spotkanie zakoñczy³ koncert zespo³u „Blues Drawers” z Po-
znania.

III Spotkanie Zmotoryzowanych

Centrum Kultur y oraz
Oœrodek Kultury Fizycznej
dziêkuje za pomoc w organi-
zacji spotkania Zak³adowi Go-
spodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Œmiglu, naczelni-
kowi i pracownikom Wydzia-
³u Ruchu Drogowego Komen-
dy Powiatowej Policji w Ko-
œcianie, Stra¿y Miejskiej ze
Œmigla, Zbigniewowi Œwi¹tko-
wi z Bukówca Górnego, Hen-
rykowi Daszkiewiczowi, Jaro-
s³awowi Walkiewiczowi, Ada-
mowi Andrzejewskiemu, Zbi-
gniewowi Chudziñskiemu.

Ilona Stró¿ak
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Blisko 80 najm³odszych
mieszkañców Niet¹¿kowa ba-
wi³o siê w niedzielne popo³u-
dnie, 13 czerwca, w sali wiej-
skiej, w godzinach od 1400 do
1700. Na dobry pocz¹tek dzie-
ci otrzyma³y s³odycze. Wita³a
je tak¿e weso³a muzyka. Chêt-
nych do konkursów i zabaw
nie brakowa³o. Bawili siê naj-
m³odsi, œredni i najstarsi
w „kategorii” dzieci. Zabawy

Dzieñ Dziecka w Niet¹¿kowie
i konkursy przygotowa³y
i prowadzi³y mieszkanki wsi
Violetta Borkowska – Wojtko-
wiak, Honorata Nowak oraz
pracownicy Centrum Kultury
w Œmiglu – M. Ratajczak
i M. £ukaszewicz. Organiza-
torami i fundatorami imprezy
by³y: Rada So³ecka, Kó³ko Rol-
nicze oraz OSP w Niet¹¿ko-
wie.

H.N.

W dniach od 12-17.07. Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy w Œmiglu orga-
nizuje warsztaty letnie dla dzieci ze Œmi-
gla, St. Bojanowa, Czacza. Warsztaty
maj¹ na celu integracjê dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, a tak¿e s¹ form¹ zago-

„W³óczykije spod
wiatraków”

spodarowania czasu dzieciom, które ni-
gdzie nie wyje¿d¿aj¹ na zorganizowany
wypoczynek. Dzieci zarówno bêd¹ wypo-
czywaæ jak i zapoznawaæ siê z histori¹
regionu, fotografowaæ i malowaæ zabyt-
ki. Koñcowym efektem bêdzie wystawa,
prezentacja albumów i prac powsta³ych
podczas warsztatów. W programie zajêæ
znajdzie siê m.in. poznawanie technik fo-

tografowania, zwiedzanie Œmigla i oko-
licznych miejscowoœci, piknik w Jezierzy-
cach, wyjazd do muzeum w Koœcianie
i spotkanie integracyjne w Cichowie
z grup¹ dzieci z Krzywinia. Warsztaty
wspó³finansowane s¹ przez Starostwo Po-
wiatowe w Koœcianie oraz Urz¹d Woje-
wódzki w Poznaniu.

Agnieszka Ratajczak

UWAGA! Plebiscyt sportowy.
Klub Sportowy „Pogoñ – 1929” w Œmiglu obchodzi w bie¿¹cym roku jubileusz 75 – lecia powstania. Komitet Organizacyjny

obchodów jubileuszu og³asza plebiscyt na najpopularniejszego sportowca klubu na przestrzeni ca³ych 75 lat. Konkurs polega
na wytypowaniu spoœród nominowanych kandydatów trzech osób, które otrzymaj¹ odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt.

Kandydaci reprezentuj¹ te dyscypliny sportu, których sekcje istnia³y w klubie „Pogoñ-1929” w okresie minionych 75 lat.
Kupony drukowane bêd¹ w miesiêczniku lokalnym „Witryna Œmigielska” w miesi¹cach od marca do lipca bie¿¹cego roku.

Ka¿dy czytelnik, który nadeœle poczt¹ na adres: Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji 64-030 Œmigiel ul. T. Koœciuszki 20,
z dopiskiem KONKURS lub dostarczy do siedziby oœrodka (budynek Centrum Kultury- Administracja wejœcie „C”) oryginal-
ny i prawid³owo wype³niony kupon konkursowy, weŸmie udzia³ w losowaniu nagrody dla czytelników, która zostanie wrêczona
podczas uroczystoœci jubileuszowych, w dniu 28 sierpnia 2004 roku. Wówczas te¿ zostan¹ og³oszone wyniki plebiscytu. Wa-
runkiem otrzymania nagrody jest obecnoœæ podczas podczas losowania.
 Przedstawiamy w kolejnoœci alfabetycznej nominowanych 22 sportowców:
(na kuponie mo¿na umieœciæ równie¿ w³asn¹ kandydaturê)

Kupon plebiscytowy
Imiê i nazwisko czytelnika
oraz dok³adny adres zamieszkania

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Pozycja Imię i nazwisko 
typowanego sportowca Dyscyplina sportu 

1   

2   

3   

1. Basiura Zbigniew, pi³ka no¿na, lata 80-te
2. Cichoszewski Józef, pi³ka no¿na, lata 40-50-te
3. Grzelak Henryk, pi³ka no¿na, lata 60-te
4. Jórdeczka Urszula, lekkoatletyka, lata 50-te
5. Karolczak Jerzy, pi³ka no¿na, lata 70-te
6. Majewski W³adys³aw, pi³ka no¿na, krêgle, lata 60- 80 - te
7. Majorczyk W³adys³aw, kolarstwo, lata 50-te
8. Marciniak Józef, pi³ka no¿na, lata 50-te
9. Maœlak Kazimierz, tenis sto³owy, lata 60-te i 70-te

10. Miko³ajczak Marian, kolarstwo, lata 50-te
11. Mulczyñski Tadeusz, lekkoatletyka, pi³ka no¿na

lata 40 - 50-te
12. Mulczyñski W³adys³aw, tenis sto³owy, lata 60-te i 70 -te

13. Nyczke Jan, pi³ka no¿na, lata 50-te
14. Pawlak Wies³aw, pi³ka no¿na, lata 80-te
15. Przymus Kazimierz, pi³ka no¿na, lata 60-te
16. Rydlewski W³odzimierz, pi³ka no¿na, nieprzerwanie od

roku 1979
17. Schulz Lechos³aw, krêglarstwo, pi³ka no¿na, lata 57 - 79
18. Œniegucki Zygmunt, krêglarstwo lata 57-79, pi³ka no¿na,

lata 50-te
19. Wieczorek Tadeusz, pi³ka no¿na, lata 50-te
20. W³odarczyk Zenon, krêglarstwo, lata 68 - 80
21. Wolnik Florian, pi³ka no¿na, lata 50-te
22. Zieliñski Jerzy, pi³ka no¿na, lata 60-te
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W dniach 15-20 czerwca
w ¯erkowie odby³y siê fina³y
Mistrzostw Wielkopolski
w Szachach.  W tur nie ju

W dniach 5-6 czerwca w
hali sportowej Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Nie-
t¹¿kowie odby³ siê Pó³fina³
Mistrzostw Wielkopolski
w Szachach. W zawodach

Ci¹gle biegiem

Mistrzowski awans

Fina³y w ¯erkowie

wziê³o udzia³ 128 zawodników
z zachodniej Wielkopolski.
Klub „Wie¿a” Œmigiel repre-
zentowa³o 14 zawodników:
Jan Borowiak, Bartosz Ja³kie-
wicz, Jakub Tañski, Jakub Ka-

1 miejsce Magdaleny Judek i 2 miejsce Ma³gorzaty £upic-
kiej w kategorii do lat 18

wszyscy uczestnicy „Wie¿y” Œmigiel w zawodach

uczestniczy³o 226 zawodni-
ków. Œmigiel prezentowa³o
6 osób: Micha³ Œwita³a, Bar-
tosz Ja³kiewicz, Ma³gorzata

Agnieszka Adamczak.

W Piaskach k/Gostynia
odby³ siê XXI Bieg im. B³o-
gos³awionego Edmunda Boja-
nowskiego. Startowali w nim
zawodnicy z Przysieki Pol-
skiej. W kat. powy¿ej 40 lat
IV miejsce zaj¹³ Ireneusz Kol-
ler, bieg w kat. powy¿ej 50 lat
równie¿ na IV miejscu zakoñ-
czy³ Tadeusz Kaczmarek, na-
tomiast w kat. pow. 70 lat
II miejsce zdoby³ Micha³
Szkudlarek. W biegu starto-
wa³o 107 zawodników.
W pierwsz¹ niedzielê czerw-

Ma³gorzata £upicka

ca w XXV Biegu Krotosa star-
towa³o 123 biegaczy na dy-
stansie 10 km. Ireneusz Kol-
ler by³ czwarty, Tadeusz Kacz-
marek pi¹ty, a Micha³ Szku-
dlarek zaj¹³ pierwsze miejsce.
12 czerwca ci sami zawodni-
cy wziêli udzia³ w XII Ogólno-
polskim Biegu Prze³ajowym
Pojezierza Miêdzyrzecko –
Sierakowskiego na dystansie
15 km. Ireneusz Koller zaj¹³
VI miejsce, Tadeusz Kaczma-
rek III miejsce. Micha³ Szku-
dlarek startuj¹cy w kategorii

pow. 60 lat zaj¹³ II miejsce.
W zawodach tych startowa³o
87 zawodników.
27 czerwca w Jaworznie odby³
siê X Bieg Jaworzan na dy-
stansie 21,09 km. Stratowa³o
w nim 137 zawodników. By³a
to bardzo trudna trasa, 9 km
pod górê, 5 km – teren p³aski,
a pozosta³e kilometry to bieg
na z³amanie karku. W kat.
wiek pow.70 lat pierwsze miej-
sce zaj¹³ Micha³ Szkudlarek.
W kat. pow. 45 lat Ireneusz
Koller by³ na 14. miejscu,
a pow. 50 lat Tadeusz Kaczma-

rek – 11 miejsce.
Pan Micha³ przygotowuje siê
intensywnie do biegu do Aten,
który rozpocznie siê 14 sierp-
nia na rynku w Koœcianie.
Trasa biegnie przez Klucz-
bork, Czêstochowê, S³owacjê,
Wêgry, Rumuniê i Bu³gariê do
Grecji,  ³¹cznie 2500 km.
Z gminy Œmigiel pan Micha³
wystartuje jako jedyny zawod-
nik.  Bêdzie najstarszym
uczestnikiem biegu. ̄ yczymy
powodzenia!!!.

M.D.

sperski, Aleksander Ja³kie-
wicz, Micha³ Œwita³a, Maciej
£upicki, Mateusz Górny, Cy-
r yl Szudra, Pawe³ Judek,
Agnieszka Adamczak, Barba-
ra Janowicz, Magdalena Ju-
dek i Ma³gorzata £upicka.
Awans do Fina³ów Mistrzostw

Wielkopolski uzyska³o 8 za-
wodników: Bar tosz Ja³kie-
wicz, Micha³ Œwita³a, Maciej
£ u p i c k i ,  P a w e ³  J u d e k ,
Agnieszka Adamczak, Barba-
ra Janowicz, Magdalena Ju-
dek oraz Ma³gorzata £upicka.

£.P.
foto: Miros³aw Judek

 

£upicka, Agnieszka Adam-
czak i Barbara Janowicz. Do
pó³fina³ów Mistrzostw Polski,
które odbêd¹ siê we wrzeœniu,

awansowa³y Ma³gorzata
£upicka i Agnieszka Adam-
czak.

£ukasz Primel





Sk³ad i opracowanie graficzne: Jacek Maria Nieniewski
Foto: Foto-Elf Marciniak, M. Dymarkowska
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i poprawiania tekstów oraz
listów, nie zwraca materia³ów nie zamówionych i nie odpowiada za treœæ
og³oszeñ.
Druk: Zak³ad Poligraficzny „HAF” Leszno

„Witryna Œmigielska”, 64 – 030 Œmigiel, ul. Koœciuszki 20
tel (065) 518 02 73 fax (065) 511 78 13.
e-mail: ck@smigiel.pl
Redaguje zespó³ w sk³adzie: E. Kurasiñski (redaktor naczelny), ¯. Kle-
cha, H. Portala, B. Mencel, M. Dymarkowska, D. Hampel,  J. Pawicki,
D. Olejnik, R. Kamieniarz, A. Weber, Dzia³ promocji UM w Œmiglu.

www.ck.smigiel.prv.pl

III Spotkanie Zmotoryzowanych

„Tor przeszkód”

„Posi³ek w czasie jazdy”

„Przejazd pod poprzeczk¹”

w trasê po gminie przez Now¹ Wieœ, ¯egrowo, ¯egrówko, Bielawy, Karœnice,
Czacz i Œmigiel

Spotkanie zakoñczy³ koncert zespo³u „Blues Drawers”
z Poznania.


