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Reklama

XXII sesja Rady Miejskiej Œmigla
XXII sesja Rady Miejskiej Œmigla, któ-

ra odby³a siê 28 paŸdziernika nale¿a³a do
pracowitych. Uczestniczy³o w niej 15 rad-
nych: burmistrz Œmigla Józef Cieœla, za-
stêpca Stefan Stachowiak, sekretarz
Wanda Jakubowska, skarbnik Danuta
Marciniak, radny Sejmiku Wielkopol-
skiego Hubert Ksi¹¿kiewicz, cz³onek
zarz¹du Starostwa Powiatowego w Ko-
œcianie Wiktor Snela, kierownik ZGKiM
w Œmiglu Henryk Skrzypczak, so³tysi,
przewodnicz¹cy osiedli, dyrektorzy szkó³
z terenu gminy oraz nieliczni mieszkañ-
cy gminy. Warto odnotowaæ, ¿e ju¿ po raz
drugi w sesji wziêli udzia³ uczniowie kl.
II gimnazjum w Czaczu z wychowawczy-
ni¹ Ilon¹ Konieczn¹. Byli te¿ przedstawi-
ciele mediów lokalnych, m.in. Jerzy Wi-
zerkaniuk – redaktor naczelny Gazety
Koœciañskiej oraz redaktorzy Panoramy
Leszczyñskiej - Anna Szklarska oraz
Marta Krzy¿anowska, która dojecha³a
póŸniej.

W porz¹dku sesji znajdowa³o siê m.in.
podjêcie 13 uchwa³, do których do³¹czo-

no dwie nieplanowane. Jednoczeœnie, na
wniosek zainteresowanego, wycofano
projekt uchwa³y dotycz¹cy podwy¿ki
uposa¿enia burmistrza, która by³a przy-
gotowana w zwi¹zku z wprowadzon¹
mo¿liwoœci¹ ustawow¹. Wp³yw na decy-
zjê burmistrza o rezygnacji z podwy¿sze-
nia swojego wynagrodzenia mia³o niew¹t-
pliwie uszanowanie stanowiska jego wy-
borców jak i wiêkszoœci radnych, którzy
wypowiedzieli siê na ten temat przeciw
podczas wczeœniejszych posiedzeñ komi-
sji rady.

Na wniosek radnego Jana Pietrzaka
obrady sesyjne rozpoczêto minut¹ ciszy,
któr¹ uczczono pamiêæ zmar³ego niedaw-
no Floriana Wojciechowskiego, radnego
I kadencji, zas³u¿onego dzia³acza spo-
³ecznego. Nastêpnie wys³uchano spra-
wozdañ z dzia³alnoœci przewodnicz¹cego
i burmistrza w okresie miedzysesyjnym,
które przyjêto po otrzymaniu dodatko-
wych wyjaœnieñ. Moim zdaniem powin-
no siê te sprawozdania upubliczniaæ, na
przyk³ad zamieszczaj¹c je na gminnej

stronie internetowej, a tak¿e dodawaæ
jako wk³adki do „WŒ”.
Na sesji przyjêto 13 uchwa³ w nastêpuj¹-
cych sprawach:
• Przyjêcia pomocy finansowej od powia-
tu koœciañskiego w kwocie 90.000 z³ na
modernizacjê ulicy Staszica w Œmiglu,
któr¹ to Rada Powiatu Koœciañskiego
przyzna³a uchwa³¹ nr XX/190/04 z dnia
3.08.2004,
• Zmian w bud¿ecie gminy Œmigiel na
rok 2004 zwi¹zanych m.in. ze zwiêksze-
niem œrodków finansowych na budowê
stacji uzdatniania wody oraz sieci wo-
doci¹gowych dla Bronikowa, Morowni-
cy, Machcina oraz z bie¿¹cymi sprawa-
mi finansowania gminy (obszerna
uchwa³a wraz z uzasadnieniem stanowi
dodatek do „WŒ” oraz dostêpna jest
w biurze rady),
• Renowacji zbiorników wodnych s³u¿¹-
cych do ma³ej retencji po³o¿onych w Œmi-
glu przy ul. Winnickiej, w celu przywró-
cenia prawid³owych stosunków grunto-
wo – wodnych. Renowacja ta zasili zaso-
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by wodne min. popularnego Egelsee,
które jest miejscem wypoczynku i rekre-
acji dla miejscowej ludnoœci,
• Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
gminy na lata 2004-2007, obejmuj¹cego
m.in. takie wiêksze inwestycje jak budo-
wa kanalizacji i wodoci¹gu na osiedlu
domków jednorodzinnych w rejonie ulic
Dudycza i Bocznej w Œmiglu (2004),
modernizacja ulicy Staszica w Œmiglu
(2004), budowa stacji wodoci¹gowej
uzdatniania wody w Bronikowie z sieci¹
przesy³ow¹ i rozdzielcz¹ a tak¿e przy³¹-
czami w Bronikowie, Morownicy i Mach-
cinie (2004-06), budowa kanalizacji sani-
tarnej wraz z przykanalikami w Niet¹¿-
kowie (2004-06), budowa kanalizacji
w Starym Bojanowie, Przysiece Polskiej,
Czaczu, Œmiglu wraz z Koszanowem,
Niet¹¿kowie i Nowej Wsi, utwardzenie,
skanalizowanie placu targowego w Œmi-
glu przy ul. St. Skar¿yñskiego i Al. Boha-
terów, popularnego „targowiska” (2005),
modernizacja drogi gminnej Karœnice –
Nowy Bia³cz (2006). Dla wyjaœnienia na-
le¿y dodaæ, ¿e zadania te przyjêto, jed-
nak corocznie wysokoœæ posiadanych
œrodków finansowych bêdzie korygowa-
³a ich realizacjê, wzglêdnie mo¿e przy-
czyniæ siê do zmiany przyjêtego planu.
• Przyjêcia programu wspó³pracy gminy
Œmigiel z organizacjami pozarz¹dowymi
oraz innymi podmiotami dzia³aj¹cymi
w sferze po¿ytku publicznego na 2005 r.
Dotyczy to w szczególnoœci zadañ gmi-
ny w zakresie: ochrony praw dziecka,
ochrony rodziny, ³agodzenia skutków
biedy, bezrobocia, profilaktyki uzale¿-
nieñ, profilaktyki spo³ecznej i zdrowot-
nej, dzia³añ na rzecz osób niepe³nospraw-
nych, dzia³añ obywatelskich, kultury
i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu.
• Udzielania dotacji ró¿nym podmiotom
na inne zadania publiczne ni¿ okreœlone
w ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicz-
nego i o wolontariacie (podobnie jak po-
przednia, uchwa³a ta powinna byæ opu-
blikowana w ca³oœci na stronie interne-
towej gminy oraz w „Witrynie Œmigiel-
skiej” wraz z odpowiednim komentarzem
u³atwiaj¹cym wszystkim wystêpowanie
z wnioskami)
• Wprowadzenia stanowiska „zastêpcy
kierownika Zak³adu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu”.
Projekt uchwa³y jest inicjatyw¹ burmi-
strza. Wzbudzi³a ona o¿ywion¹ dyskusjê
ju¿ na wczeœniejszym, wspólnym, robo-
czym posiedzeniu wszystkich komisji.
Niektórzy radni uwa¿ali bowiem, ¿e two-
rzenie kolejnego stanowiska kierowni-
czego w gminie w tej kadencji jest mar-

notrawstwem pieniêdzy publicznych
i w sposób nieracjonalny powiêksza ad-
ministracjê zak³adu, która w konsekwen-
cji bêdzie musia³a kalkulowaæ wy¿sze
op³aty od ludnoœci za œwiadczone przez
siebie us³ugi. Z kolei burmistrz argumen-
towa³, ¿e zale¿y mu bardzo na reorgani-
zacji zak³adu i utworzeniu tego stanowi-
ska, a w konsekwencji zatrudnienia na
nim Feliksa Banasika, by³ego zastêpcy
burmistrza Œmigla w poprzedniej kaden-
cji, obecnie kierownika miejscowego za-
k³adu produkcyjnego nale¿¹cego do
„SPA” – sp. z o.o. z siedzib¹ w Koninie.
Zdaniem burmistrza takie rozwi¹zanie
pomo¿e znacznie usprawniæ zarz¹dzanie
i organizacjê zak³adu. Przy jednym g³o-
sie sprzeciwu i dwóch wstrzymuj¹cych
radni uchwa³ê przyjêli.
• Ustalenia wysokoœci op³aty targowej na
terenie miasta i gminy. Wyniesie ona 7 z³
od sprzeda¿y zwierz¹t gospodarskich
i p³odów rolnych, 15 z³ od sprzeda¿y owo-
ców, warzyw i artyku³ów spo¿ywczych
oraz 25 z³ od artyku³ów przemys³owych
i 10 z³otych od sprzeda¿y innych artyku-
³ów nie wymienionych w punktach 1-4.
Uchwa³a ta reguluje tak¿e zasady pobo-
ru op³aty i jej p³atnoœci.
• Okreœlenia liczby 5 nowych licencji na
taksówki w gminie Œmigiel w 2005 r.
• Zbycia w drodze przetargu dzia³ek
budowlanych po³o¿onych przy ul. Bocz-
nej w Œmiglu.
• Przekazania skargi B. Stenzel do roz-
patrzenia burmistrzowi Œmigla.
• Zaci¹gniecia po¿yczki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej w wysokoœci 24.000 z³o-
tych na dofinansowanie budowy kanali-
zacji sanitarnej i wodoci¹gu na osiedlu
domków jednorodzinnych w rejonie ul.
Bocznej i Dudycza w Œmiglu.
• Rozpatrzenia skarg z³o¿onych przez
Radê Pedagogiczn¹ oraz Radê Rodziców
Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y
Podstawowej w Starej Przesiece Drugiej
na dzia³ania podejmowane przez burmi-
strza Œmigla w stosunku do Paw³a Szym-
kowiaka, by³ego dyrektora w/w szko³y.
Skargi te na wniosek przewodnicz¹cego
rady bada³a najpierw Komisja Spraw Spo-
³ecznych, która miêdzy innymi wys³ucha-
³a w tej sprawie wyjaœnieñ ustnych bur-
mistrza Œmigla na posiedzeniu 13 wrze-
œnia 2004 r., a nastêpnie Komisja Rewi-
zyjna, której w³odarz miasta nie udostêp-
ni³ pisemnej korespondencji w tej spra-
wie, stwierdzaj¹c, ¿e: „...prowadzona ko-
respondencja dotyczy spraw pracowni-
czych i nie podlega kontroli rady”.
Mimo to komisja zapozna³a siê z odpo-
wiednimi dokumentami i w oparciu o nie

sprecyzowa³a pisemne stanowisko w tej
sprawie, które jest zbie¿ne z odpowied-
nimi wnioskami i oœwiadczeniami rzecz-
nika dyscyplinarnego dla nauczycieli
oraz wojewody wielkopolskiego. Wobec
powy¿szego radni uznali skargi za zasad-
ne i przyjêli uchwa³ê negatywnie ocenia-
j¹c¹ postêpowanie burmistrza w przed-
miotowej sprawie.

Samorz¹d odrzuci³ w g³osowaniu 2 pro-
jekty uchwa³.
• Powierzenia burmistrzowi uprawnieñ
do ustalania cen i op³at za us³ugi komu-
nalne œwiadczone przez Zak³ad Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Œmiglu. Radni wyszli z za³o¿enia, ¿e
skoro burmistrz Œmigla i kierownictwo
zak³adu informuj¹ mieszkañców gminy,
¿e za ka¿d¹ zmianê op³at za us³ugi wyko-
nywane przez zak³ad odpowiedzialni s¹
radni [co by³o niezgodne z prawd¹ i pod-
wa¿a³o wiarygodnoœæ rady], to nie ma
sensu przekazywaæ tych uprawnieñ bur-
mistrzowi. Œwiadcz¹ o tym liczne skargi
mieszkañców na op³aty za wodê, wywóz
œcieków, czynsze mieszkalne, itp. Odpo-
wiedzialnoœæ za ten stan rzeczy i tak spa-
da na radê i st¹d taka decyzja.
• Ustalenia wysokoœci op³aty za œcieki
dowo¿one. W toku o¿ywionej dyskusji
stwierdzono, ¿e taryfa zosta³a okreœlona
ju¿ wczeœniej bez zasiêgniêcia opinii rad-
nych i wywo³ania stosownej uchwa³y.
Zdaniem radnych, ustalona kwota 3,37
z³/m3 za œcieki dowo¿one, ujednolicona
z op³at¹ za œcieki kanalizacyjne zosta³a
skalkulowana nie wiadomo w jaki spo-
sób. Mimo usilnych starañ podejmowa-
nych przez Komisjê Finansowo-Gospo-
darcz¹ radni do dnia dzisiejszego nie
otrzymali rzeczywistej kalkulacji kosztów
tego wywozu w gminie. W rezultacie wiêc
podjêto decyzjê o nieprzyjmowaniu tej
uchwa³y.
W pytaniach do burmistrza Œmigla rad-
ni poruszyli m.in. sprawy sprzeda¿y
mieszkañ komunalnych, uhonorowania
specjaln¹ nagrod¹ burmistrza autorów
wniosku, który uzyska³ dotacjê ze œrod-
ków unijnych, przetargu na nierucho-
moœæ przy betoniarni w Œmiglu, mo¿li-
woœci prze³adunku towarów masowych
w Bojanowie Starym, opracowania doku-
mentacji na targowisko w Œmiglu, wyre-
montowania przystanków autobusowych
przynajmniej wzd³u¿ drogi nr 5, dojazdu
do nieruchomoœci przy ul. Polnej w Bo-
janowie Starym, bezp³atnego przejêcia
przez gminê od Wojewódzkiego Zarz¹-
du Dróg mostu w Bojanowie Starym,
przejêcia przez Agencjê W³asnoœci Nie-
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ruchomoœci Rolnych gruntów d. Pañ-
stwowego Funduszu Ziemi, bêd¹cych
obecnie w zarz¹dzie gminy, w sprawie
zalesiania gruntów.

Poniewa¿ w „Witrynie Œmigielskiej”
jest za ma³o miejsca na omówienie tego
punktu, a sprawy poruszane przez rad-

Pragnê krótko odnieœæ siê do obszer-
nego sprawozdania z XX sesji Rady Miej-
skiej w Œmiglu, które zosta³o opubliko-
wane we wrzeœniowej „Witrynie Œmigiel-
skiej”, numer 9 (267).

Relacja ta, podpisana przez Witolda
Omieczyñskiego, przewodnicz¹cego ko-
misji rewizyjnej Rady Miejskiej zawiera,
niestety, pewne niedomówienia i przek³a-
mania. Niektóre z nich chcia³bym niniej-
szym sprostowaæ. Myœlê, ¿e wyjaœnienia
te Czytelnikom „Witryny Œmigielskiej”
po prostu siê nale¿¹.

Po pierwsze, przy tak szczegó³owym,
zajmuj¹cym a¿ trzy strony, omówieniu
problematyki posiedzenia, wypada³o cho-
cia¿by wspomnieæ, ¿e moja nieobecnoœæ
by³a jak najbardziej usprawiedliwiona.
Z tekstu, niestety, to nie wynika. Wyja-
œniam zatem, ¿e w tym czasie przebywa-
³em na przys³uguj¹cym mi zaleg³ym urlo-
pie i by³em poza Œmiglem. St¹d, si³¹ rze-
czy, nie mog³em uczestniczyæ w pracach
samorz¹du.

Pan radny Omieczyñski niezgodnie
z prawd¹ przedstawi³ ponadto prezento-
wan¹ przeze mnie koncepcjê zakupu te-
renu po by³ych zak³adach miêsnych przy

ul. Kiliñskiego. Otó¿ obiektywnie by³a to
bardzo atrakcyjna propozycja. Jej war-
toœæ okreœlono w operacie na pó³ milio-
na z³otych, ale ju¿ na wstêpie negocjacji,
w³aœciciel zaoferowa³ opuszczenie o 100
tysiêcy, a trzeba by³o jeszcze wzi¹æ pod
uwagê jego zaleg³oœci podatkowe w sto-
sunku do gminy...

Radni, z nie do koñca dla mnie zrozu-
mia³ych powodów, zablokowali przepro-
wadzenie operacji zakupu. Szkoda, bo
mo¿na by³o przy tej okazji za³atwiæ w ten
sposób kilka spraw wa¿nych dla naszej
spo³ecznoœci. Chodzi mi o przeniesienie
do pomieszczeñ przy ulicy Kiliñskiego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej, który
w obecnych warunkach nie mo¿e nor-
malnie funkcjonowaæ ze wzglêdu na cia-
snotê. Jego przeniesienie stworzy³oby
warunki do uruchomienia muzeum ga-
zownictwa z prawdziwego zdarzenia.
Dalej – rozwi¹zalibyœmy kwestiê domu
dziennego pobytu dla miejscowych ren-
cistów i emerytów, sytuuj¹c go w by³ym
barze „Piast”. Tak¿e targ zwierzêcy zna-
laz³by godziwe warunki. To spora nieru-
chomoœæ, licz¹ca w sumie 27 tys. m2 ob-
szaru w pe³ni uzbrojonego, w tym 2,5

Do sprawozdania z XX sesji

nych odnosz¹ siê z regu³y do wa¿nych
spraw interesuj¹cych wielu mieszkañ-
ców, apelujê do przewodnicz¹cego rady,
aby na gminnej stronie internetowej
pojawi³a siê rubryka: Pytania radnych,
w której wraz z nimi znalaz³yby siê rze-
telne i wyczerpuj¹ce odpowiedzi burmi-
strza Œmigla, wzglêdnie upowa¿nionych

tysi¹ca metrów pod dachem, ca³oœæ prze-
znaczona na dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
W dawnej hali produkcyjnej powsta³aby
szansa na uruchomienie gie³dy rolnej.
Poza wszystkimi wymienionymi mo¿li-
woœciami, przejêta przez gminê nieru-
chomoœæ mog³a stanowiæ dobre zabez-
pieczenie pod przysz³e kredyty bankowe.

W sumie, wed³ug pobie¿nych wyli-
czeñ, koszt jednego metra kwadratowe-
go tej powierzchni nie powinien przekro-
czyæ kwoty 15 z³, podczas gdy na wolnym
rynku za uzbrojone tereny pod zabudo-
wania w³aœciciele ¿¹daj¹ oko³o 45 z³ za
m2. Czy zatem nie by³o warto o taki za-
kup zabiegaæ?

Znaczne nieœcis³oœci i przeinaczenia
zawiera te¿ publikowany tekst w odnie-
sieniu do wprowadzonych podwy¿ek
czynszu, ale tê sprawê wyjaœniam w bez-
poœrednich spotkaniach z mieszkañcami.
Mam przy tym nadziejê, ¿e znajdzie ona
równie¿ sprawiedliwe rozwi¹zanie, któ-
re zaakceptuje Rada Miejska.

Z powa¿aniem
Józef Cieœla

Burmistrz Œmigla

21 paŸdziernika œmigielska bibliote-
ka goœci³a bibliotekarzy z Czempinia,
Krzywinia, Kie³czewa i Koœciana.
Celem spotkania by³o m.in. zapoznanie
siê z funkcjonowaniem biblioteki w ra-
mach Centrum Kultury, zwiedzanie po-
mieszczeñ biblioteki, Centrum Kultury
i Gminnego Centrum Informacji.

W spotkaniu uczestniczyli burmistrz
miasta Józef Cieœla oraz przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej Jan Józefczak, którzy
w swoich wyst¹pieniach omówili dzia³a-
nie bibliotek na naszym terenie, pracê bi-
bliotekarzy w³¹czonych w struktury Cen-
trum Kultury oraz plany dot. m.in. kul-
tury i turystyki.

Instruktor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Koœcianie pani Arleta Fr¹cko-
wiak przedstawi³a analizê czytelnictwa za
I pó³rocze 2004. Œmigiel w porównaniu
do I pó³rocza 2003 odnotowa³ wzrost czy-

Bibliotekarze z powiatu koœciañskiego w Œmiglu
telników o 86 oraz wypo¿yczeñ o 368.

O bibliotekach w Europie opowie-
dzia³a dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Koœcianie Jadwiga Czarna.
Niestety biblioteki w Europie, np.
w Niemczech czy Szwecji, to dla nas na

przez niego pracowników podpisanych
imieniem i nazwiskiem. To samo doty-
czy wa¿niejszych pytañ w sesyjnych wol-
nych g³osach i wnioskach. Skoro miesz-
kañcy nie przychodz¹ na sesje oraz na
inne spotkania, powinniœmy przynaj-
mniej w ten sposób wychodziæ do nich.

Witold Omieczyñski

razie niedoœcignione wzory.
Mi³ym akcentem spotkania by³ wy-

stêp duetu muzycznego – A³³y Toma-
szewskiej i Piotra Majera - koñcz¹cy spo-
tkanie.

D. Hampel
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wiceburmistrz Stefan
Stachowiak i Jan Józefczak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej,
spotkali siê z przedstawicielami kierownictw funkcjonuj¹cych
w gminie Œmigiel placówek szkolnych i wyró¿nionymi nauczy-
cielami. Obok ¿yczeñ i kwiatów pedagogom wrêczono oko-
licznoœciowe listy gratulacyjne, a tak¿e – wyró¿niaj¹cym siê
nauczycielom – pieniê¿ne nagrody burmistrza.

Wczeœniej, powo³ana przez burmistrza spo³eczna komisja,
wytypowa³a do nagród piêæ spoœród oœmiu zg³oszonych kan-
dydatur. Wyró¿nieni zostali: Wiktor Snela, dyrektor zespo³u
szkó³ w Czaczu, pod którego kierownictwem placówka uzy-
ska³a presti¿owy tytu³ „Szko³y z klas¹” i z powodzeniem bra³a
udzia³ w innych ogólnopolskich konkursach; Maria Szudra
z tej samej szko³y, nauczycielka matematyki, twórczyni szkol-
nej gazetki, opiekunka samorz¹du i dzia³aczka Zwi¹zku Na-
uczycielstwa Polskiego; Halina Maria Pacholczyk - nauczy-

Nagrody i podziêkowania dla nauczycieli

„Wieczór z muzyk¹ ¿ydowsk¹” - tak zatytu³owany by³ kon-
cert, który odby³ siê 16 paŸdziernika w kaplicy poewangelic-
kiej w Œmiglu. By³ kontynuacj¹ czy nawi¹zaniem do tego, co
dzia³o siê w Œmiglu przed wiekami. W okresie kontrreforma-
cji wspó³¿y³y tu cztery gminy wyznaniowe. To by³ ewenement
– powiedzia³ nasz burmistrz Józef Cieœla, który mimo choro-
by przyby³ na koncert.
Us³yszeliœmy znany i ceniony na scenie folkowej zespó³ mu-
zyczny „Dla Ró¿y”, któr y kilka dni wczeœniej wyst¹pi³
w „Dniach Kultury Chrzeœcijañskiej” w Poznaniu, wykonuj¹c

Muzyka z klimatem

cielka chemii, biologii i przyrody w szkole w Starym Bojano-
wie, z ogromnym doœwiadczeniem i sukcesami w dzia³alnoœci
proekologicznej, Dorota Olejnik - logopeda i nauczycielka
nauczania zintegrowanego w Œmiglu, która m.in. zainicjowa³a
udzia³ Œmigla w akcji pn. „Ca³a Polska czyta dzieciom” oraz
Tomasz Fr¹ckowiak, nauczyciel wychowania fizycznego
w szkole w Œmiglu, twórca licznych sukcesów lekkoatletycz-
nych œmigielskiej m³odzie¿y.

Œrodki na nagrody zosta³y przeznaczone z jednoprocento-
wego odpisu z p³ac nauczycielskich. Na wniosek komisji, do-
datkowo, burmistrz Józef Cieœla podj¹³ decyzjê o przyznaniu
specjalnej, pozaregulaminowej nagrody dla Danieli Fabisiak,
nauczycielki nauczania zintegrowanego ze Starej Przysieki
Drugiej. Pani Daniela niegdyœ przez 11 lat kierowa³a placówk¹
szkoln¹ w Starej Przysiece, a w tym roku, po 33 latach pedago-
gicznego sta¿u, przesz³a na zas³u¿on¹ emeryturê.

t.j.
foto Anita Kasperska

staropolsk¹ ludow¹ muzykê
religijn¹. Przed publicznoœci¹
wyst¹pili: Anna Broda – cym-
ba³y, Witold Broda – skrzyp-
ce, bêben, Janusz Prosinow-
ski – mandolina, skrzypce,
akordeon oraz Dariusz Kor-
bañski – klarnet, flet i kontra-
bas. Us³yszeliœmy utwory
dawnej muzyki ¿ydowskiej
z Ukrainy, Turcji, Siedmio-
grodu, Hiszpanii i Polski. Mu-
zykê podkreœla³a piêkna sce-
nografia Piotra Rogalinskie-
go. Mimo ch³odu i padaj¹ce-
go deszczu na koncert przy-

Zespó³ muzyczny „Dla Ró¿y” w kaplicy poewangelickiej.
fot. A. Szulc

by³o wielu ludzi. Piêkna muzyka ¿ydowska i kameralny klimat
kaplicy spowodowa³y, ¿e koncert siê bardzo wszystkim podo-
ba³.
Kiedy po koncercie wraz z ¿on¹ moj¹ Ani¹ zaprosiliœmy na
kawê i ciasto muzyków, mówili, ¿e s¹ zauroczeni miejscem
(kaplic¹) i bardzo dobr¹ akustyk¹.
W niedalekiej przysz³oœci planowane s¹ kolejne imprezy mu-
zyczne, plastyczne i teatralne. Jeszcze w listopadzie z inicjaty-
wy Agaty Kulus zagoœci w kaplicy muzyka, poezja, taniec i ma-
larstwo w jesiennej tonacji. A. Szulc
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15 paŸdziernika odby³a siê uroczystoœæ wrêczania medali
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. Burmistrz Œmigla, Józef
Cieœla, z³o¿y³ wszystkim wyró¿nionym parom ¿yczenia z oka-
zji ich pó³wiecznego sta¿u ma³¿eñskiego. By³y równie¿ kwia-
ty, sk³adane na rêce solenizantów przez przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Œmigla Jana Józefczaka oraz kierownika Urzê-
du Stanu Cywilnego Tadeusza Marciniaka. W nieoficjalnej
czêœci jubilaci przy kawie, lampce szampana i torcie wspomi-
nali barwn¹ historiê swych wspólnych prze¿yæ.
Nagrodzonymi jubilatami byli:

Walentyna i Edward B³ocianowie ze Starego Bojanowa,
Helena i Jan Nowakowie ze Starej Przysieki Drugiej, Teresa
i Wac³aw Konieczni ze Œmigla, Irena i Zygmunt Augustyñscy
ze Œmigla, Irena i Jan Ludwiczakowie z Koszanowa, Józefa i Jan
Grzelakowie ze Œmigla, Joanna i Stanis³aw Ku¿dowiczowie ze
Œmigla, Marianna i Czes³aw Stefanowie ze Sp³awia, Helena
i Marian Ratajczakowie ze Œmigla, Eugenia i Bernard Borow-
czakowie z Poladowa, Zofia i Czes³aw Stachowiakowie z Brusz-

Ju¿ po raz trzeci œmigielskie Centrum Kultury by³o orga-
nizatorem „Przegl¹du Piosenki Religijnej i Koœcielnej „Carmen
Deo”. Patronat honorowy nad imprez¹ obj¹³ ks. dziekan Ma-
rian Szymañski, a medialny tygodnik regionalny „Gazeta Ko-
œciañska” i radio „Eska”. Tak siê z³o¿y³o, ¿e przegl¹d ma wielu
sympatyków i ludzi ¿yczliwych, którzy wsparli materialnie i rze-
czowo jego organizacjê. Nale¿¹ do nich: ks. dziekan Marian
Szymañski, ks. kanonik Zygmunt Bartkowiak, Starostwo Po-
wiatu Koœciañskiego, Rada Miejska Œmigla, Ma³gorzata i Je-
rzy Adamczewscy – sklep wielobran¿owy „Astra – 2”, Ryszard
Kozak, Studio Reklamy – Krzysztof Moszak, Spó³dzielnia Pra-
cy „Meblomax”, Hurtownia Kwiatów „Rosa” Kamili i Jacka
Maœlankiewiczów, Zak³ad Fotograficzny Foto – Elf Jerzego
Marciniaka, Bank Spó³dzielczy w Œmiglu.

W samo po³udnie, 23 paŸdziernika, rozpoczê³y siê przes³u-
chania w czterech kategoriach – soliœci 7-10 lat, 11 – 15 lat, 16
i wiêcej lat i zespo³ach. Ogó³em w przegl¹dzie wziê³o udzia³
214 wykonawców, w tym 21 solistów i 22 zespo³y.
Poczynaniom artystów na scenie bacznie przygl¹da³o siê jury
pod przewodnictwem Marzeny Osiewicz – wyk³adowcy Stu-
dia Piosenki w Poznaniu, obok której zasiad³y Beata Owcza-
rek – instruktor œpiewu w zakresie emisji i interpretacji pio-
senki z jarociñskiego Oœrodka Kultury i Gra¿yna Pawe³ka –
s³uchaczka II roku Studium Piosenki w Poznaniu.

Uroczyste z³ote gody

Religijne granie i œpiewanie

W oczekiwaniu na koncert laureatów, który rozpocz¹³ siê
o godz. 1900, uczestnicy przegl¹du i widzowie mieli okazjê wy-
s³uchaæ koncertu œmigielskiego zespo³u „Deesis”. Nastêpnie
jury odczyta³o werdykt.

W kategorii 7 – 10 lat I miejsce zaj¹³ Jakub Peœla z Chwa³-
kowa, II – Kinga Runk z Bucza, III miejsce ex aequo Ania To-
maszewska ze Œmigla i Kinga Misiorna z Wilkowa Polskiego.
W drugiej kategorii 11 – 15 lat zwyciê¿y³a Magdalena Micha-
lak z Czacza przed Katarzyn¹ Kubaczyk z Grodziska i Kata-
rzyn¹ Knoska z Koœciana oraz Izabel¹ Drobnik z Bronikowa.
W trzeciej kategorii jury przyzna³o tylko III miejsce Katarzy-
nie Budzie z Grodziska Wielkopolskiego. Wœród zespo³ów zwy-
ciê¿y³ M³odzie¿owy Zespó³ Parafii Brata Alberta z Koœciana
przed zespo³em „Cantata” ze Œwiêciechowy. Trzecie miejsce
przypad³o Scholi Dzieciêcej z parafii Brata Alberta w Koœcia-
nie. W tej kategorii jury przyzna³o równie¿ wyró¿nienia: du-
etowi „Zgroza” z Koœciana, zespo³owi „Wiolinki” z Leszna i ze-
spo³owi „Deesis” ze Œmigla. Grand Prix nie przyznano.
Jak doda³a Marzena Osiewicz: „Poziom by³ wyrównany, reper-
tuar dobrze dobrany, ale nikt nas nie zachwyci³”.
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, puchary i dy-
plomy. Specjalne upominki dla wykonawców, którzy szczegól-
nie przypadli do serca, ufundowa³ ks. dziekan Marian Szymañ-
ski.

czewa, Janina i Stanis³aw Fr¹ckowiakowie z Che³kowa, Maria
i W³adys³aw Krawczykowie ze Œmigla.

Norbert Koz³owski
fotoNorbert Koz³owski

Barbara Mencel
Zespó³ „Cantata” ze Œwiêciechowy.

Schola Dzieciêca z parafii Brata Alberta w Koœcianie
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W tym roku minê³a 65 rocznica wy-
buchu II wojny œwiatowej. Z perspekty-
wy lat mo¿na dzisiaj powiedzieæ, ¿e at-
mosfera drugiej po³owy lata 1939 roku
w ca³ym kraju a tak¿e w Œmiglu by³a da-
leka od sielanki. Przewa¿a³a obawa o stan
bezpieczeñstwa kraju, zwi¹zana z groŸ-
bami i ró¿nymi ¿¹daniami naszego za-
chodniego s¹siada, a po wybuchu wojny
z jego represyjnymi dzia³aniami.
W Œmiglu i okolicach mieszka³a du¿a
grupa osób narodowoœci niemieckiej, w
której rêkach w samym mieœcie znajdo-
wa³y siê 143 budynki mieszkalne, 20 skle-
pów, ksiêgarnie, bank spó³dzielczy i spo-
ro rozmaitych gruntów. We w³adzach
miejskich do 1938 roku dzia³a³o 3 przed-
stawicieli ludnoœci niemieckiej. Istnia³y
tutaj 2 niemieckie partie polityczne, tj.
Zjednoczenie Niemieckie (Deutsche
Veveinigung) oraz Partia M³odoniemiec-
ka (Jungdeutsche Partei). Ludnoœæ nie-
miecka wykazywa³a du¿¹ aktywnoœæ.
W „G³osie Œmigielskim” ukaza³a siê no-
tatka: „Tajne schadzki Niemców œmigiel-
skich. W Œmiglu zauwa¿ono od dwóch
tygodni grupowanie siê tut. hitlerowców
– hakatystów na wieczorowe pogawêdki
w lokalu niemieckiej restauracji nale¿¹-
cej do wdowy p. Fechnerowej (przy uli-
cy Sienkiewicza), gdzie s³uchaj¹ audycji
radiostacji niemieckich”. W³adze zauwa-
¿a³y oczywiœcie tê aktywnoœæ, czego re-
zultatem by³o np. aresztowanie w ostat-
nich chwilach pokoju Ericha i Rut Risse-
mannów pod zarzutem szpiegostwa na
rzecz Rzeszy Niemieckiej. W nocy z 31
sierpnia na 1 wrzeœnia 1939 roku w wy-
niku zarz¹dzenia starosty koœciañskiego
Tadeusza Karpiñskiego internowano
m.in. w Œmiglu i okolicy du¿¹ grupê osób
narodowoœci niemieckiej. W ramach
przygotowañ do obrony powo³ano Ko-
œciañski Batalion Obrony Narodowej,
w sk³ad którego wchodzi³a m.in. Œmigiel-
ska Kompania O. N. W dniu 4.8.1939
roku ukaza³a siê odezwa nastêpuj¹cej tre-

œci: „Hallo! Wszyscy bez wyj¹tku m³odzi
i starsi - oka¿my szczere serce naszym
kochanym ¿o³nierzom - obroñcom Naj-
jaœniejszej Rzeczypospolitej Polskiej –
zrzeszonym w Kompanii Œmigielskiej
Ochrony Narodowej i poœpieszmy chêt-
nie na ich wielk¹ zabawê latow¹, która
odbêdzie siê w niedzielê 6 b. m. o godz.
15 w ogrodzie Strzelnicy, a wieczorem na
sali, aby przez to przyjœæ z pomoc¹ mate-
rialn¹ na potrzeby kompanii O. N. Niech
nas Polaków i Polek, którym na sercu
le¿y potêga Pañstwa i Armii nikogo nie
zabraknie a przez to oka¿emy wojakom
naszym wdziêcznoœæ za ich trud i poœwiê-
cenie.” Informowano tak¿e, ¿e: „12 b. m.
miasto nasze przybra³o œwi¹teczny cha-
rakter przyozdabiaj¹c siê sztandarem
narodowym. W godzinach wieczornych
przy nieustaj¹cych okrzykach wraca³a
z kilkudniowych æwiczeñ œmigielska
Kompania O. N. pod dowództwem p. por.
Cybulskiego, któr¹ tysiêczna rzesza pu-
blicznoœci obsypa³a kwiatami. Kompania
O. N. przedefilowa³a na rynku przed
cz³onkami magistratu i rady miejskiej z p.
burmistrzem Piochem na czele”. Ko³o
Przyjació³ Œmigielskiej Kompanii O. N.
zwróci³o siê 28 sierpnia do spo³eczeñstwa
Œmigla i by³ego powiatu œmigielskiego
o sk³adanie datków na zakup karabinu
maszynowego dla tutejszej kompanii.
Rada Miejska Œmigla na swym ostatnim
posiedzeniu w dniu 25.8.1939 roku pod-
jê³a uchwa³ê o ustanowieniu specjalne-
go dodatku miejskiego w kwocie 1500 z³
dla rodzin ¿ywicieli powo³anych pod
broñ. Miêdzy Koœcianem a Œmiglem
w okolicach Czacza kopano w sierpniu
1939 roku umocnienia obronne. Jednym
z celów tych prac by³o przygotowanie do
spiêtrzenia wód w dop³ywach Obry i spo-
wodowanie zalania dróg, co mia³o utrud-
niæ przemarsz zmotoryzowanych jedno-
stek niemieckich.
Po wybuchu wojny przez Œmigiel prze-

chodzi³y i przeje¿d¿a³y fale uciekinierów
z miejscowoœci nadgranicznych. W dniu
8 wrzeœnia wkroczyli do miasta Niemcy
pod dowództwem Oberleutnanta Otto
Sinza. Pierwszym komendantem zosta³
Oberleutnant Kurt Luckmenn. Na czele
w³adz cywilnych stan¹³ Heinrich Hent-
schel. Bardzo szybko nast¹pi³a zmiana
nazw ulic z polskich na niemieckie.
16 wrzeœnia na zarz¹dzenie Landrata za-
trzymano pierwszych zak³adników. Ko-
mendant Kurt Luckmenn zwróci³ siê do
burmistrza: „Aby zapewniæ spokój i bez-
pieczeñstwo wojska trzeba nadal osadzaæ
zak³adników. Przed tym nale¿y poinfor-
mowaæ, ¿e za ka¿dego ranionego ¿o³nie-
rza lub Niemca – dwóch a za ka¿dego
zamordowanego – dziesiêciu zak³adni-
ków rozstrzelanych bêdzie”. Gin¹ pierw-
si Polacy. W Olszewie Antoni D³ugi, a 15
wrzeœnia w Œmiglu Zygmunt Bia³ecki
i Franciszek Fr¹ckowiak (ten ostatni ze
Smyczyny). I wreszcie 30 wrzeœnia 1939
roku ma miejsce publiczna egzekucja na
Rynku w Œmiglu. Zapocz¹tkowuje ona
ca³¹ seriê podobnych zbrodni na Ziemi
Koœciañskiej. Warto przypomnieæ, ¿e
pretekstem do dokonania tej zbrodni
by³o wydarzenie, jakie mia³o miejsce
w nocy z 29 na 30.9.1939 roku w Niet¹¿-
kowie, gdzie zamordowany zosta³ przez
nieznanych sprawców Niemiec Christian
Rausch, stra¿nik w tamtejszej cegielni.
Wieczorem 30 wrzeœnia zginêli rolnik
Stanis³aw Bock z Niet¹¿kowa, drogo-
mistrz Ignacy Cieœla ze Œmigla, przemy-
s³owiec Walenty Czy¿owski ze Œmigla,
przemys³owiec Czes³aw Janicki z Koœcia-
na, rolnik Wiktor Kamieniarz z Niet¹¿-
kowa, drogerzysta Stanis³aw Nowakow-
ski ze Œmigla, fryzjer Feliks Zbierski ze
Œmigla i rolnik Franciszek Zimmer z Nie-
t¹¿kowa. Sprawdzi³y siê wczeœniejsze
obawy polskich mieszkañców Œmigla,
których czeka³o d³ugie 5 lat do zakoñ-
czenia tej krwawej wojny.

Jan Pawicki

Œmigiel u progu II wojny œwiatowej

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Œmiglu oraz Stowa-
rzyszenie Nauczycieli Nowatorów Odzia³ Terenowy w Œmiglu
po wakacyjnej przerwie wznowi³o spotkania z dzieæmi p.n.
„Popo³udnie z bajk¹ i baœni¹”.
20 paŸdziernika o godz. 1630 w œmigielskiej bibliotece bajki La
Fontaine«a czyta³ dzieciom ks. dziekan Marian Szymañski. Na
zakoñczenie obdarowa³ dzieci cukierkami, a organizatorom
podziêkowa³ za zaproszenie, dziêki któremu, jak powiedzia³,
przypomnia³ sobie: „swój dom rodzinny, w którym zawsze by³a
wspólna modlitwa, czytanie i opowiadanie bajek i ró¿nych le-
gend.”

Popo³udnie z bajk¹ i baœni¹

D. Hampel
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W wyniku reformy administracyjnej
podjêtej przez w³adze pruskie w 1887 r.
powsta³ powiat œmigielski, który obejmo-
wa³ tereny nale¿¹ce uprzednio do powia-
tu koœciañskiego, leszczyñskiego
i wschowskiego. Wraz z utworzeniem no-
wego powiatu rozpoczêto wydawanie
gazety urzêdowej Kreisblatt des Kreises
Schmiegel, w której zamieszczano rozpo-
rz¹dzenia w³adz niemieckich, krótkie
artyku³y o lokalnej tematyce oraz og³o-
szenia i reklamy handlowe. Redaktorem,
wydawc¹ i drukarzem by³ J. Pogatzki ze
Œmigla.

W zachowanym w Bibliotece Uniwer-
syteckiej w Poznaniu dodatku nr 26 z 30
czerwca 1888 roku wydrukowano ob-
wieszczenie o przeprowadzeniu poboru
do armii niemieckiej. Komisja poborowa,
która urzêdowa³a w budynku strzelnicy
œmigielskiej, mia³a przebadaæ w pierw-
szym dniu (16 lipca) wszystkich poboro-
wych, zaœ w drugim dniu (17 lipca 1888)
– rezerwistów i odroczonych poboro-
wych.

W pierwszym dniu mieli stawiæ siê
nastêpuj¹cy mieszkañcy Œmigla i powia-
tu œmigielskiego (imiona i nazwiska po-
dano w wersji oryginalnej, zaœ nazwy
miejscowoœci w wersji polskiej): 1. von
Kielpiñski Theodor Adam, Wilkowo Pol-
skie; 2. George Friedrich Robert, Œmi-
giel; 3. Reich Franz Johann, Œmigiel; 4.
Firlej Andreas, Œmigiel; 5. Hoffmann Jo-
seph, Œmigiel; 6. Turkiewicz Franz, Œmi-
giel; 7. Matuszczak Joseph, Pustepole; 8.
Wojtko Peter, Koszanowo; 9. Rösler He-
inrich Wilhelm, Popowo Polskie; 10. Zu-
gehör Johann, Targowisko; 11. Ratusz-
ny Vinzent, Targowisko; 12. Storr Jo-
seph, Olszewo; 13. Rembikowski Johann
Chrisostem, Targowisko; 14. Wojcie-
chowski Egidius, Widziszewo; 15. Fr¹c-
kowiak Stanislaus, Boguszyn; 16. B³a¿ej-
czak Lorenz, Kluczewo; 17. Kosicki Jo-
seph, Kluczewo; 18. Skrzypczak Micha-
el, Morownica; 19. Szwarc Adam, Olsze-
wo; 20. Linke Johann Wilhelm, Kotusz;
21. Krupka Adam, Machcin; 22. Targo-
szyk alias Targowski Johann, Stare
Szczepankowo; 23. Cichoszewski Adam,
Poladowo; 24. Przydro¿ny Anton, Sieko-
wo; 25. Olejnik Peter, Wilkowo Polskie;
26. Chytry Joseph, Morownica; 27. Ec-
kert Joseph, GoŸdzichowo; 28. Gronostej
Paul, GoŸdzichowo; 29. Juraœ Paul, £êki
Wielkie; 30. Raschke Johann Gustav
Adolph, Puszczykowo Huby; 31. Grzeœ
Peter, Trzcinica; 32. Kaczmarek Andre-
as, Prochy; 33. Gaulusik Johann Nepo-
mucen, Wolkowo; 34. Gwiazdowski Jo-

Z ¿ycia Œmigla i Ziemi Œmigielskiej w XIX w. (1)
hann, Parzêczewo; 35. Abt Joseph, Œmi-
giel; 36. Albrecht Valentin Julius, Œmigiel;
37. George Wilhelm Friedrich, Œmigiel;
38. Hoffmann Adolph Reinhold, Œmigiel;
39. Leguth Paul Max Richard, Œmigiel;
40. Wald Wilhelm Karl, Œmigiel; 41. Hu-
merczyk Joseph, Wielichowo; 42. Kacz-
marek Vinzent, Wielichowo; 43. Œliwiñ-
ski Franz Xaver, Wielichowo; 44. B¹cz-
kiewicz Valentin, Przysieka Niemiecka;
45. Stêpniak Peter, Ujazd; 46. Wolert
Andreas, Stare Szczepankowo; 47. Kube-
ra Joseph, Karmin; 48. Nowak Johann,
Stary Bia³cz; 49. W³odarczak Peter,
Czacz; 50. W¹siak Valentin, Œmigiel; 51.
Pilz Johan Samuel Reinhold, Górka Du-
chowna; 52. Bia³y Joseph, Karmin; 53.
Kubowicz Wladislaus, Karœnice; 54. Ra-
tajczak Lorenz, Skoraczewo; 55. Jaku-
bowski Stanis³aw, Koszanowo; 56. Franz
Paul Albert August, Nowa Wieœ; 57. Fr¹c-
kowiak Peter, Gliñsko; 58. Bartkowiak
Stanislaus, Przysieka Polska; 59. Budziñ-
ski Joseph, Siekówko; 60. Kunz Franz,
Przysieka Niemiecka; 61. Rüdiger Carl
August, Sierpowo; 62. ¯ak Joseph, Wi-
dziszewo; 63. Olejnik Paul, Parsko; 64.
Adamczewski Ladislaus, Barchlin; 65.
KaŸmierczak Thomas, Barchlin; 66.
Kaczmarek Warzyn, Boguszyn; 67. So-
siñski Peter, Boguszyn; 68. Jaskulski
Ignatz, Bucz; 69. Józefiak Michael, Œmi-
giel; 70. Witkiewicz Stanislaus, Bucz; 71.
Ryguski Benno, D³u¿yn; 72. Napierski
Wladislaus, Kluczewo; 73. Paw³owski
Jacob, Kluczewo; 74. Gärtig Johann Frie-
drich Wilhelm, Kotusz; 75. Müller Jo-
hann Wilhelm Erdmann Adam, Kotusz;
76. Kurpisz Stanislaus, Poœwiêtno; 77.
Ma³ecki Michael, Œmigiel; 78. Stacho-
wiak Johann, Nowa Wieœ; 79. Kalitka Jo-
seph, Siekówko; 80. Pietrzak Joseph, Sie-
kówko; 81. Przydro¿ny Vinzent, Sieków-
ko; 82. Sobierajski Stephan, Siekówko;
83. Hejwus Johann, Siekówko; 84. Opo-
rowski Adalbert, Siekówko; 85. Grocho-
wy Adam, Skarzyñ; 86. Biegañski Lu-
dwig, Œniaty; 87. Kortus Joseph, Augu-
stowo; 88. Bryszak Franz, Przysieka Nie-
miecka; 89. Dominiak Nicolaus, Ziemin;
90. Zerba Johann, Wielichowo; 91. Brusz
Andreas, Kamieniec; 92. Ciorga Andre-
as, Kamieniec; 93. Czub Ludwig, Karcze-
wo; 94. Kociemba Johann, Karczewo; 95.
Ratajszczak Joseph, Kamieniec; 96. Kwia-
tek Martin, £êki Wielkie; 97. Marciniak
Ignatz, £êki Wielkie; 98. Pleciñski Stani-
slaus, Lipno; 99. Szymczak Vinzent, £êki
Wielkie; 100. Banach Adalbert, Lubie-
chowo; 101. Melerowicz Johann, Piotro-
wo; 102. Liersch Gustav Reinhold, Prusz-

kowo; 103. Pusiak Martin, Puszczykowo;
104. Primke Peter, W¹biewo; 105. Galik
Jacob, Olszewo; 106. Grzelczak Bartho-
lomeus, Kamieniec; 107. Zibal Stanislaus,
£êki Wielkie; 108. Pawliczak Johann
Cantius, Ziemin; 109. Ratajszczak Stani-
slaus, Ziemin; 110. Kranz Heinrich Ben-
jamin, Œmigiel; 111. Preuss Johann Au-
gust Gottgetreu, Popowo Polskie; 112.
Sról Franz, Karczewo; 113. Sibila Joseph,
Lubiechowo; 114. Benz Eduard, Œmigiel;
115. Fêglerski Stanislaus, Œmigiel; 116.
Knappe Bruno Erdmann, Œmigiel; 117.
Koperski Stanislaus, Œmigiel; 118. Ludwi-
czak Adam, Œmigiel; 119. Schöneich Edu-
ard Robert, Dêbsko; 120. Kochanek Jo-
hann, Stare Bojanowo; 121. Konrad Edu-
ard Paul, Stare Bojanowo; 122. Ciesiel-
ski Franz, Stary Bia³cz; 123. KoŸlik Kasi-
mir, Broñsko; 124. Jankowski Bartholo-
meus, Czacz; 125. Kasperski Michael,
Œmigiel; 126. Pachura Ignatz, Czacz; 127.
Konieczny Johann, Czacz; 128. Kmieæko-
wiak Lorenz, Karmin; 129. Stephan Jo-
hann Heinrich, Karmin; 130. Furmaniak
Anton, Karœnice; 131. £abêda Valentin,
Koszanowo; 132. Sterna Michael, Kosza-
nowo; 133. Kurpisch Anton, Lipno; 134.
Langner Wilhelm Hermann, Niet¹¿ko-
wo; 135. Lichy Ignatz, Œmigiel; 136. Hum-
ski Paul, Przysieka Niemiecka; 137. Maæ-
kowiak Stanislaus, Widziszewo; 138.
Miko³ajczyk Anton, Przysieka Niemiec-
ka; 139. Kuhnert Robert, Robaczyn; 140.
Kabsch Friedrich Carl Johann, Œmigiel;
141. Smoczyk Jacob, Sp³awie; 142. Cie-
sielski Valentin, Kluczewo; 143. Gradow-
ski Ludwig, Radomicko; 144. Toœ Valen-
tin, Œmigiel; 145. Wailand Friedrich Wil-
helm Carl, Bronikowo; 146. Rydlichow-
ski Thomas, Bucz; 147. Mrozkowiak
Wojciech, D³u¿yn; 148. Ratajczak Jacob,
Bronikowo; 149. Nowak Franz, Klucze-
wo; 150. Nowak Joseph, Barchlin; 151.
Feyer Johann Robert Herrmann, Kotusz;
152. Müller Carl Ernst, Kotusz; 153. Ka-
sperski Stanislaus, Machcin; 154. Szyma-
nowski Thomas, S¹czkowo; 155. Kalitka
Adam, Siekowo; 156. Sobierajski Micha-
el, Siekówko; 157. Krupka Franz, Nowe
Szczepankowo; 158. Rydlichowski Mar-
tin, Biskupice; 159. Biegañski Anton,
Przysieka Polska; 160. Szymanowski An-
ton, Siekowo; 161. Gramowski Stephan,
Karczewo; 162. Kasperczak Stephan,
Karczewo; 163. Ratajszczak Stephan,
Karczewo; 164. Borowczak Joseph, £êki
Wielkie; 165. Napiera³a Adalbert, £êki
Wielkie; 166. Zborowski Lucas, £êki
Wielkie; 167. Ciesielski Franz, £ubnica;
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168. Dolata Lorenz, Parzêczewo; 169. Ra-
biega Anton, Piotrowo; 170. Franek Jo-
seph, Puszczykowo Wieœ; 171. B¹k
Franz, Trzcinica; 172. Bock Johann Carl
Reinhold, Trzcinica; 173. Marciniak
Franz, Trzcinica; 174. Nowak Michael,
Wolkowo; 175. Dominiak Peter, Zielêcin;
176. £awniczak Michael, Ziemin; 177.
Rajkowski Johann, Karczewo; 178. Szy-
manowski Johann, Siekowo; 179. Polty-
niak Joseph, Œmigiel; 180. Welz Joseph,
Przysieka Niemiecka.

W drugim dniu (17 lipca) mieli sta-
wiæ siê rezerwiœci i cz³onkowie pospoli-
tego ruszenia: 1. Kuleczka Jacob, Kamie-
niec; 2. Michalczyk Peter, Jaskó³ki; 3.
Luczka Johann, Trzcinica; 4. Baer Emil
Robert, Œmigiel; 5. Worf Otto Wilhelm
Herrmann, Œmigiel; 6. Drozba Anton,
Œmigiel; 7. Sitner Johann, Siekówko; 8.
Stanek Anton, S¹czkowo; 9. Sron Johann,

Kamieniec; 10. Marciniak Ignatz, Parzê-
czewo; 11. Horlitz Johann Friedrich,
Œmigiel; 12. Kwaœniewski Theodor, Œmi-
giel; 13. Go³êbski Johann, Targowisko;
14. Kupka Warzell, Boguszyn; 15. Soble-
ski Johann, Popowo Niemieckie; 16. W³o-
darczak Martin, Radomicko; 17. Karpiñ-
ski Leo, Targowisko; 18. Kulus Michael,
Barchlin; 19. Rybaczyk Franz, Charbie-
lin; 20. Przydro¿ny Adam, S¹czkowo; 21.
Matysiak Adalbert, Prochy; 22. Dymke
Carl Wilhelm, Reñsko; 23. Schubert
Paul, Œmigiel; 24. Bresiñski Boleslaus
Hieronymus, Œmigiel; 25. Glaser Max,
Œmigiel; 26. KaŸmierczak Martin, Sp³a-
wie; 27. Brzeziewski Adam, Kluczewo;
28. Ciesielski Martin, Œmigiel; 29. Ankie-
wicz Andreas Xaver, Wielichowo; 30.
Kubacki Adalbert Theophil, Œmigiel; 31.
Kraft Karl Conrad, Wielichowo; 32.
Adamski Stanislaus, Wonieœæ; 33. Józe-
fiak Joseph, Jezierzyce; 34. Hanisch Frie-
drich Georg, Stare Bojanowo; 35. Józe-

fowski Franz, Boszkowo; 36. Zalisz Mi-
chael, Wielichowo; 37. Hamrol Jacob,
Reñsko; 38. Durkowiak Adalbert, Klucze-
wo; 39. Sosu³ Vinzent, Gradowice; 40.
Kreischner Theodor, Œmigiel; 41. Wujec
Stanislaus, Karczewo; 42. Büschel Anton
Ludwig, Siekowo; 43. Walkowiak Franz,
Sp³awie; 44. Bajon Cheliodor, Wolkowo;
45. Kabsch Johann Samuel, Górka Du-
chowna; 46. Marcinkowski Johann, Przy-
sieka Niemiecka; 47. Kuberski Martin,
Morownica; 48. Liersch Otto Reinhold,
Œmigiel; 49. Nowaczyk Simon, Kamie-
niec; 50. Wilke August Friedrich Carl,
Œmigiel; 51. Rak Victor, Siekowo; 52. Bie-
nienda Karl Andreas, Œmigiel; 53. Luczak
Ludwig, Lubiechowo; 54. Cieœla Ignaz,
Œniaty; 55. Milanowski Adalbert, Skora-
czewo; 56. Kaczmarek Stanislaus, S¹cz-
kowo; 57. Ma³ecki Thomas, Œmigiel; 58.
Kranz Adolph Gustav, Œmigiel; 59. Ra-
tajszczak Ludwig, Siekowo.

Rafa³ Witkowski

Spotkania z artystami
Sposobem na ciekawe zajêcia okaza³y siê spotkania dzieci

z artystami. Ju¿ kolejny rok wychowankowie z zerówki z grup
A i C spotykaj¹ siê w Centrum Kultury w Œmiglu z plastykiem
Antonim Szulcem. Pan Tolek na ka¿dym spotkaniu proponuje
dzieciom ciekawe techniki plastyczne. Dzieci, s³uchaj¹c wska-
zówek profesjonalisty, tworz¹ prawdziwe dzie³a sztuki.
PaŸdziernikowe spotkanie odby³o siê pod has³em jesiennego
pejza¿u. Nastêpnie dzieci zosta³y zaproszone do obejrzenia
wystawy malarstwa w galerii Centrum Kultury. Prace bardzo

siê podoba³y ma-
³ym odbiorcom,
którzy z wielkim
entuzjazmem wy-
ra¿ali opinie o nich.
W  p i ¹ t e k
22.10.2004 goœcili-
œmy w zerówce
p a n i ¹  V i o l e t t ê
Grzelak. Dzieci
mia³y okazjê po-
znaæ sprzêt malar-
ski i obejrzeæ wy-
brane prace artyst-
ki. Uczestnicy za-
jêæ krok po kroku,
zgodnie z podpo-
wiedziami  pani
Violetty, malowali
œmigielskie wiatra-
ki. Ukoñczone pra-

ce stworzy³y prawdziw¹ galeriê sztuki.
Byæ mo¿e po takich, pe³nych artystycznych prze¿yæ, spotka-
niach obudzi siê w którymœ z dzieci dusza artysty.

K.Grocka i E.Ki¹ca

28 paŸdziernika uczniowie klasy 3 lzi
pod opiek¹ prof. Ewy Wieczorek wziêli
udzia³ w akcji „Ratujemy Kasztanowce”.
Akcja polega³a na zgrabieniu i spaleniu
opad³ych liœci kasztanowców rosn¹cych
na terenie Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Niet¹¿kowie i w jej s¹siedz-
twie. Razem z liœæmi zosta³y usuniête
poczwarki Szrotówka kasztanowcowiacz-
ka. W ten sposób zosta³ zminimalizowa-
ny rozwój szkodnika, którego ostatnie

Ratujmy nasze kasztanowce
pokolenie zimuje na
opad³ych liœciach
drzew i pod kor¹.
Podejmowanie akcji
ratuj¹cej kasztanow-
ce pozwala myœleæ,
¿e te piêkne drzewa
nie znikn¹ z naszego
krajobrazu.

E. Wieczorek
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Spis telefonów Urzêdu Miejskiego Œmigla
Urz¹d Miejski Œmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Œmigiel

Centrala (0 prefix 65) 518 00 03, 518 03 47, 518 88 60, e-mail: umsekretariat@smigiel.pl
518 03 47 USC po godz. 1500

Sekretariat: 518 01 39, 518 98 23 – fax

Centrala ³¹czy numery wewnêtrzne:

Z-ca burmistrza: 53 Stachowiak Stefan, wiceburmistrz@smigiel.pl
Skarbnik Miasta: 57 Marciniak Danuta, skarbnik@smigiel.pl
Sekretarz Miasta: 46 Jakubowska Wanda, sekretarz@smigiel.pl
Sekretariat Burmistrza Miasta: 55 Majorczyk Małgorzata, burmistrz@smigiel.pl
Radca prawny: 37 Ławecka Kamila

52 Skorupińska Dorota,
60 Langner Anna

Przewodniczący Rady: 56 Józefczak Jan, przewodniczący@smigiel.pl
Straż Miejska: 49 Ciesielski Witold
Kancelaria: 30, 31 Pawłowska Magdalena
Planowanie Przestrzenne: 35 Marciniak Maciej, Przydrożna Anna
Melioracja i Rolnictwo: 47 Szczepaniak Ryszard
Wydział drogowy, Biniaś Jerzy, Pella Blandyna, budownictwo@smigiel.pl,
Inwestycje Budowlane, Marciniak Bogdan inwestycje@smigiel.pl
Ochrona Środowiska:
Dział zasiłków: 59 Matuszewska A., Błaszkowska
Gospodarka Ziemią,
Gospodarka Wodna, 
Produkcja Roślinna i Zwierzęca, 
Zadrzewienia i Leśnictwo:
Urząd Stanu Cywilnego: 34 Marciniak Tadeusz
Ewidencja Ludności, Firlej Barbara, Olejnik Wojciech, elud@smigiel.pl
Sprawy Stowarzyszeń i Zgromadzeń: Gabriel Marzena,
Oświata i Wychowanie Przedszkolne: 32 Bartkowiak Krystyna, Zbyrat Krystyna, oswiata@smigiel.pl

 Szady Machowiak Katarzyna
Skorupińska Anna, Radolak Ewa,
Nadolna Krystyna, Karolczak Wioletta, 
Panasiuk Lilla

44 Biała Justyna, Magdalena Drutkowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej: 36 Kuderska Barbara, ops@smigiel.pl
Dodatki Mieszkaniowe, Fęglerska Krystyna, Ciesielska Teresa dodmieszk@smigiel.pl,
Mienie Komunalne, Lis Anna egosp@smigiel.pl
Działalność Gospodarcza:
Dział Promocji: 42 Jąder Tadeusz, Kasperska Anita, promocja@smigiel.pl

45 Balcer Urszula, Sworacka Barbara
41 Krauze Barbara, Krysman Danuta podatki@smigiel.pl
54 Apolinarska Elżbieta, Jąder Renata,

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych: 518 86 51

Centrum Kultury 518 02 73 ck@smigiel.pl
Redakcja gazety „Witryna Śmigielska” 518 02 73 ck@smigiel.pl
Gminne Centrum Informacji 518 03 17 gci@list.pl
Punkt Informacyjny dla Rolników 518 02 73 wew.26, jerzyciesla@op.pl

39

Księgowość podatkowa, Kasa:

48, 40

Ośrodek Pomocy Społecznej: 38

rada@smigiel.pl

43

61 Ratajczak Zofia

Biuro Rady Miejskiej:

GODZINY OTWARCIA URZÊDU MIASTA I GMINY W ŒMIGLU

Poniedzia³ek: 800 -1600; pozosta³e dni: 700 -1500

Radca prawny: poniedzia³ek 900 -1600 Stan na dzieñ 1.09.2004r.
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Rok harcerski jest liczony tak jak rok szkolny – trwa od
wrzeœnia do sierpnia. Jego pocz¹tek to dla nas bardzo praco-
wity okres. Rozpoczynamy pracê w dru¿ynach poprzez regu-
larne, cotygodniowe zbiórki, jednoczeœnie w naszym kalenda-
rzu jest w tym czasie wiele imprez.

Rok harcerski uroczyœcie zainaugurowaliœmy „Œwiêtem
Pieczonego Ziemniaka” w ¯egrówku. Zorganizowa³a je ŒDH
„S³oneczna Gromada” z ¯egrówka, która od lat kontynuuje
ludow¹ tradycjê pieczenia ziemniaków. Osob¹ odpowiedzialn¹
za przygotowania by³a dh Barbara £awniczak. Stawi³y siê dru-
¿yny ze Œmigla, Starego Bojanowa, Wilkowa Polskiego i ¯e-
grówka, które na wyznaczone miejsce przyjecha³y rowerami,
po drodze bior¹c udzia³ w rowerowej grze terenowej. Przy
ognisku harcerze sma¿yli kie³baski. W czêœæ obrzêdowej ogni-
ska ka¿da z dru¿yn zaprezentowa³a siê pozosta³ym poprzez
krótki program artystyczny, np. przedstawi³a wymyœlon¹ pio-
senkê o swojej dru¿ynie lub scenkê tematyczn¹. By³ to czas
wspomnieñ minionego lata, obozu oraz licznych biwaków a tak-
¿e integracji. Ka¿da dru¿yna otrzyma³a dyplom uczestnictwa.
Dziêkujê piekarni „Tovago-Bis” za pomoc w organizacji star-
tu harcerskiego.

Z H P
Podczas kolejnego weekendu 30 - osobowa grupa harce-

rzy ze Œmigla oraz ¯egrówka wziê³a udzia³ w XI Rajdzie Har-
cerskim „Zapa³ka’18” w Miêdzychodzie. Rajd ten sta³ siê ju¿
sta³ym punktem kalendarza imprez naszego hufca. Choæ na-
le¿y on do trudnych, poniewa¿ na harcerzy czekaj¹ nieraz eks-
tremalne zadania i ciê¿kie warunki, jest niesamowitym wyzwa-
niem dla m³odych ludzi. Ich wiedza, umiejêtnoœci oraz wytrwa-
³oœæ sprawdzana jest podczas gry nocnej i dziennej (która za-
wsze ma ponad 20km!) Nasi harcerze poradzili sobie dosko-
nale. W efekcie dwa patrole rajdowe z 7 HDWP „Stokrotka”
zajê³y I i II miejsce. Otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we.

W tym samym czasie – w sobotnie popo³udnie, 25 wrze-
œnia, harcerze ze Starego Bojanowa wraz z dh Ryszardem Dud¹
wziêli udzia³ w spotkaniu z dzieæmi i m³odzie¿¹ z Domu Dziec-
ka w Bodzewie i Rodzinnego Domu Dziecka w Górze Œl¹skiej.
Harcerze do Œmigla przyjechali rowerami. By³o to dla nich
wspania³e doœwiadczenie, poniewa¿ przygotowany program –
przejazd kolejk¹ i atrakcje przy strzelnicy, dostarczy³y im wie-
lu wra¿eñ.

Kolejne wydarzenie to Piknik Przyjació³ Œmigielskiej Ko-
lejki, którego Komenda Hufca by³a wspó³organizatorem. Rano
w ¯egrówku harcerze ze Œmigla i ¯egrówka rozstawiali na-
mioty i szykowali ognisko. Harcerze ze Starego Bojanowa wraz
z dh Ryszardem Dud¹ byli uczestnikami Rodzinnego Rajdu
Rowerowego. Po po³udniu dla uczestników pikniku odby³o siê
harcerskie ognisko. Dh Ryszard Duda przedstawi³ okoliczno-
œciow¹ gawêdê. Szkoda, ¿e nie uda³o nam zaraziæ siê obec-
nych osób atmosfer¹ obrzêdowego ogniska.

Tydzieñ póŸniej ju¿ tradycyjnie harcerze w³¹czyli siê w ob-
chody „Dnia Papieskiego”. Przed koœcio³ami w Œmiglu, Cza-
czu i Wilkowie Polskim (tu harcerze z Wilkowa Polskiego oraz
¯egrówka) zbierali pieni¹dze. W okresie obchodów Dnia Pa-
pieskiego na zbiórkach dru¿yn harcerze zdobywali sprawno-
œci zwi¹zane z tematyk¹ tego dnia. Po raz kolejny wywi¹zali
siê wzorowo z postawionego im zadania.

Przed nami rajd „Witaszkowcy” organizowany w dniach
10 – 11 listopada w Œmiglu. Uczestnikami bêd¹ wszystkie dru-
¿yny hufca Œmigiel: ze Œmigla, Starego Bojanowa, Broniko-
wa, Czacza, ¯egrówka, Wilkowa Polskiego. Komenda hufca
jest organizatorem obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci. W naj-
bli¿szym czasie zaprosimy mieszkañców na kolejne spotkania
z cyklu „Spotkania z ciekawymi ludŸmi”.

Magdalena Drótkowska
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Czeœæ, Milusiñscy!

 Zauwa¿yliœcie na pewno, ¿e coraz szybciej na dworze robi siê ciemno. Có¿, przecie¿ jest jesieñ, a ju¿ wkrótce nadejdzie
zima. Latem czêsto spogl¹damy w niebo. Podziwiamy p³yn¹ce ob³oczki, wystawiamy twarzyczki do s³oñca, ... a teraz co?
Szybko zmykamy do domu i zapalamy lampy. Chcê Wam jednak coœ zaproponowaæ. Gdy zrobi siê na dworze ciemno, popatrz-
cie w niebo. Zapewniam Was, ¿e i jesieni¹ mo¿na na nim zobaczyæ ciekawe rzeczy. Trzeba mieæ jednak szczêœcie, bo nie
zawsze widoczne s¹ gwiazdy. ¯ebyœcie wiedzieli czego szukaæ, narysowa³em dla Was „kawa³ek” nieba.

Pos³uchajcie:
Dawno temu astrologowie, którzy zajmowali siê wró¿eniem z gwiazd, nadali im ró¿-
ne nazwy. I tak mamy np. grupê gwiazd, które tworz¹ Wielk¹ NiedŸwiedzicê i Ma³¹
NiedŸwiedzicê. Ca³y pas nieba, po którym biegn¹ S³oñce, Ksiê¿yc i planety, podzie-
lili na dwanaœcie czêœci, oznaczaj¹cych dwanaœcie miesiêcy. Pas ten do dziœ nazywa
siê zwierzyñcem niebieskim a jego dwanaœcie czêœci nosi nazwê gwiazdozbiorów,
takich jak: Baran, Byk, BliŸniêta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Kozio-
ro¿ec, Wodnik i Ryby.
Na pewno w wielu pismach widzieliœcie horoskopy, czyli wró¿by dla ró¿nych zna-
ków zodiaku, a w³aœciwie dla osób, które urodzi³y siê pod jakimœ znakiem. Listopad
to miesi¹c kiedy sobie wró¿ymy. Przygotowa³em i dla Was wró¿by. Przypomnij so-
bie datê urodzenia, umieœæ j¹ w odpowiednim przedziale czasowym. Umieszczony
obok znaku zodiaku tekst jest zaszyfrowanym horoskopem. Podziel go na wyrazy
i odczytaj.

CZEKAJ¥CIÊODWIEDZINYUFOLUDKÓW

DOSTANIESZZAPROSZENIENAHERBATKÊDOKRÓLOWEJANGLII

WOGRÓDKUPRZEDTWOIMDOMEMJESTUKRYTYSKARB

OTRZYMASZWPREZENCIETONÊCUKIERKÓW

PODTWOIM£Ó¯KIEMZAMIESZKAKRASNOLUDEK

POJEDZIESZNAWYCIECZKÊDOAFRYKU

ODWIEDZICIÊKRÓLEWNAŒNIE¯KA

WYGRASZMILIONWTOTOLOTKA

TWOJEBUTYZAMIENI¥SIEWBUTYSIEDMIOMILOWE

POP£YNIESZWREJSDOOKO£AŒWIATA

UWA¯AJNAAPETYTBOWNAJBLI¯SZYMCZASIEMOZESZPRZYTYÆSTOKILOGRAMÓW

Ciekawe, czy Wam siê spe³ni¹ moje wró¿by!
Teraz jeszcze zadanie konkursowe. Wykonaj dzia³ania. Wynik ka¿dego z nich wska¿e Ci, któr¹ z kolei literê wybierzesz z nazw
znaków zodiaku. Wpisz j¹ w ramkê i odczytaj has³o. Rozwi¹zania zagadki przeœlijcie na adres Centrum Kultury w Œmiglu, a ja
wylosujê nagrodê.

Strzelec Byk Wodnik Rak Panna Bliźnięta Koziorożec Baran
100 - 99 + 1

S

27 : 9 = 30 :15 = 18 : 18 = 40 - 39 = 24 : 8 = 49 : 7 = 25 : 5 =

ZNAJBLI¯SZEGOSPRAWDZIANUOTRZYMASZPI¥TKÊ

Wasz Œmiglaczek
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7 - 8 paŸdziernika – Bronikowo
Nieznani sprawcy w³amali siê do szko³y,
sk¹d skradli 8 zestawów komputerowych
o wartoœci 10 tys. z³otych.

8 paŸdziernika
Ustalono sprawcê kradzie¿y czêœci ci¹-
gnika marki Ursus, dokonanej w dniach
24 - 25 wrzeœnia w Starym Bojanowie.
Skradziono wówczas pompê paliwow¹,
rozrusznik i alternator. Sprawc¹ okaza³
siê 42 – letni mieszkaniec gm. Œmigiel.
Skradzione czêœci o wartoœci ok. 3.500
tys. z³ w ca³oœci odzyskano.

16 paŸdziernika – Œmigiel
O godz. 2115 na ulicy Kiliñskiego 26 letni
mieszkaniec gminy Przemêt kieruj¹cy
samochodem Seat Toledo potr¹ci³ 18 –
letniego mieszkañca Œmigla, który
wtargn¹³ na jezdniê. Pieszy, który by³ pod
wp³ywem alkoholu – ok. 2‰, z powodu
obra¿eñ cia³a zosta³ odwieziony do szpi-
tala.

27-28 paŸdziernika – Przysieka Polska
Nieznani sprawcy dokonali w³amania do
szko³y, kradn¹c z sekretariatu zestaw
komputerowy.

27 paŸdziernika – Niet¹¿kowo
W godzinach porannych z szatni w ZSP
w Niet¹¿kowie zosta³ skradziony telefon
komórkowy firmy Nokia o wartoœci ok.
400 z³. Nastêpnego dnia ustalono spraw-
czynie kradzie¿y – dwie 18 – letnie miesz-
kanki Koœciana, kole¿anki z klasy po-
szkodowanej.

Do kolejnej próby kradzie¿y na stacji œmigielskiej w¹sko-
torówki dosz³o w nocy z 12 na 13 paŸdziernika. Z³odziej usi³o-
wa³ dostaæ siê do jednego z wagonów, które dotar³y w³aœnie
do Œmigla. Zerwa³ zabezpieczenie i najprawdopodobniej przy
pomocy ³omu otworzy³ luk wy³adowczy. Na tory, a przy okazji
te¿ na nogi z³odzieja, wysypa³o siê kilkaset kilogramów ciê¿-
kiego czarnego py³u, zaœ wagon niebezpiecznie przechyli³ siê
na torach. Wczesnym rankiem na stacji obecna by³a ekipa
policyjna, która podjê³a odpowiednie czynnoœci.
- Przyjecha³o do nas 16 wagonów z mia³em wêglowym
ze Œl¹ska. To w tym roku praktycznie by³a pierwsza
wiêksza dostawa skierowana do Œmigla. Z³odziej musia³
dzia³aæ w ca³kowitych ciemnoœciach, bo nasi pracowni-
cy byli na miejscu i wykonywali wa¿ne prace remontowe
do póŸnych godzin wieczornych. Kolejka boryka siê z licz-
nymi trudnoœciami, a tu okazuje siê, ¿e niemal na ka¿-
dym kroku czyhaj¹ na nas i bezrozumni wandale, i bez-
czelni rabusie. To jest naprawdê oburzaj¹ce! – komentu-
je Wit Kreuschner, naczelnik œmigielskiej kolejki.

Przypomnijmy, ¿e niedawno dosz³o do zniszczenia plene-
rowego wagonu w¹skotorówki i wybicia szyb w budynkach

Kto chcia³ ukraœæ mia³?

kolejowych, a ju¿ systematycznie dzia³aj¹ z³omiarze, nastawieni
na kradzie¿ metalowych czêœci, nierzadko niezbêdnych dla
pracy i zachowania bezpieczeñstwa na œmigielskiej kolejce.

t.j.

Szko³a Podstawowa w ¯egrówku poszerzy³a zadania zwi¹-
zane z realizacj¹ programu profilaktycznego o zagadnienia
dotycz¹ce zagro¿eñ i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie
rolnym. By³o to mo¿liwe dziêki nawi¹zaniu wspó³pracy z przed-
stawicielami KRUS.
W szkole przeprowadzono tematyczne pogadanki. Wszyscy
uczniowie otrzymali okolicznoœciowe kalendarze i kolorowan-
ki.
Nauczyciele zorganizowali konkurs plastyczny o tematyce
zwi¹zanej z bezpieczeñstwem w gospodarstwie rolnym. Lau-
reaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS,
które wrêczy³ przedstawiciel placówki terenowej KRUS –
Marcin Robakowski, a pozostali uczestnicy konkursu nagro-
dy pocieszenia.
Pierwsze miejsca w poszczególnych klasach otrzymali:

klasa ”O” – Karolina Ciorga
klasa I – Zuzanna Zaj¹c

BHP w gospodarstwie rolnym

klasa II – Milena Koz³owska
klasa III – Julia Skorupiñska B. £.

foto t.j.
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Poprawne Has³o krzy¿ówki z nr 10/04
WŒ brzmia³o: „Z£OTA POLSKA JE-
SIEÑ”. Nagrodê otrzymuje Daniela Mi-
ko³ajczak ze Œmigla.

Nagroda do obioru u fundatora – Zak³ad
Fotograficzny „FOTO – ELF”, ul. Ko-
œciuszki 6.

K r z y ¿ ó w k a

Kupon konkursowy „WŒ” nr 11
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Nagrodê sponsoruje:

Pionowo
1. oddalenie siê
2. dop³yw Warty
3. tañcowa³a z nitk¹
4. skorupiaki l¹dowe
5. niwa
6. sklepowy stó³
7. u¿ywany do narkozy
8. kanalizacja

13. kuzyn psa
14. zespó³ barw
16. okres hucznych zabaw
18. dawniej do krzesania ognia
19. dba o œrodowisko
22. czêœæ nogi
23. umiar
25. czerwony...
26. z tek¹
31. z Akwinu
34. pot. odurzenie alkoholem
35. adorator, wielbiciel
38. morskie ptaki
39. dumny ptak
40. kolor

Poziomo:
4. szereg
9. szef orkiestry

10. bije wszystkie kolory
11. przywódca
12. przez skakankê
15. mocny trunek
17. z szyb¹
20. pañstwo
21. motorower
24. miasto z browarem
27. „... do radoœci”
28. miara gruntu
29. pukiel
30. groŸny w¹¿
32. potrawa z ry¿u
33. krzew z rodziny ró¿owatych
36. du¿a iloœæ
37. rodzaj opa³u
39. do wojska
41. runda
42. wybryk
43. zygzak
44. projektor

1 2 3 4 5 6 7 8

9
17 13 6

10

9
11

3
12 13 14 15 16

17 18 19

20
7

21 22 23

24 25 26 27

28
11

29
8 1

30 31
10

32 33 34 35

12 36 37 38

39 40 
16 14

41
4

42 2
43

15 5
44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

Matematyka
– Korepetycje. Skutecznie!
Przepisywanie dowolnych prac, tek-
stów z wydrukiem
tel. 5 180 671

Zagin¹³ pies rasy haski, dwuletni.
tel. 5 189 159

Og³oszenia drobne

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Sprostowanie
Nawi¹zuj¹c do artyku³u „W po³owie ka-
dencji” (WŒ 9/04), uprzejmie proszê
o dokonanie sprostowania zamieszczo-
nej w nim informacji, jakobym na spotka-
niu zorganizowanym przez komitet wy-
borczy Stowarzyszenia „Œmigielskie Wia-
traki” reprezentowa³ Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. Nigdy nie
by³em pracownikiem tego zak³adu, dla-
tego nie mog³em go reprezentowaæ ani
te¿ ustalaæ wysokoœci czynszów, co su-
geruj¹ niektórzy mieszkañcy Œmigla.
Jestem natomiast inicjatorem wniosku
ko³a Unii Pracy skierowanego dnia
19 sierpnia br. do burmistrza Œmigla
o „zwrócenie” najemcom 25% czynszu za
sprz¹tanie posesji.

Z powa¿aniem
Andrzej Pecolt
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W naszej oraz s¹siednich gminach przez cztery dni goœcili
cz³onkowie Polsko – Niemieckiej Fundacji Charytatywnej im.
Anety Sieniawskiej.

W Œmiglu spotkali siê miêdzy innymi z burmistrzem Józe-
fem Cieœl¹. Wraz z nim i innymi samorz¹dowcami zwiedzali
zabytki miasta oraz okolicznych miejscowoœci.

W sobotê, 30 paŸdziernika, w hotelu „Pod Kaczorem” w Pio-
trowie odby³ siê bal charytatywny. Zorganizowali go w³aœnie

Gor¹ce serca po raz drugi

23 paŸdziernika w Samorz¹dowym Gimnazjum i Szkole
Podstawowej w Œmiglu odby³o siê uroczyste pasowanie
uczniów klas I gimnazjum. Do grona wspólnoty szkolnej zo-
sta³o przyjêtych 125 uczniów.

Uroczystoœci przygotowanej przez samorz¹d szkolny gim-
nazjum przygl¹da³y siê klasy II i III wraz z nauczycielami.

Wszystkim uczestnikom uroczystoœci towarzyszy³ dobry
nastrój, by³ to bowiem dzieñ spêdzony „na weso³o”.

Pierwszoklasiœci uczestniczyli w konkurencjach przygoto-
wanych przez samorz¹d szkolny. Uczniowie zdali pozytywnie
sprawdzian z umiejêtnoœci pod nazw¹ „uczniowska elegancja”.
Skompletowali wspania³e stroje wieczorowe w postaci ró¿no-
kolorowych pi¿am i zaprezentowali je ca³ej szkole. Nastêpnie
zdjêli swoje nocne kreacje i z³o¿yli w kostki.

Do efektów specjalnych nale¿a³o wypicie mleka z talerzy-
ków i naœladowanie kotów. Uczniowie œwietnie poradzili sobie
z poszczególnymi konkurencjami. Czêœæ oficjaln¹ rozpoczê³o
œlubowanie z³o¿one przez przewodnicz¹cych klas pierwszych:
„My uczniowie gimnazjum, uroczyœcie œlubujemy, ¿e w co-
dziennej pracy nie bêdziemy szczêdziæ swoich si³, aby zdobyæ
rzeteln¹ wiedzê, która bêdzie nam s³u¿yæ w pracy dla dobra
naszej Ojczyzny...”. Po œlubowaniu uczniowie przechodzili
przez ogromn¹ ekierkê, oddawali honor fladze narodowej, po
czym dyrektor Jolanta Sobecka wielkim o³ówkiem pasowa³a
ka¿dego ucznia na pe³noprawnego gimnazjalistê.

Na pami¹tkê „œwie¿o upieczeni” gimnazjaliœci otrzymali ko-
szulki, okolicznoœciowe stemple i s³odycze.

W organizacjê imprezy w³¹czyli siê uczniowie klas III gim-
nazjum z wychowawcami.

Trzecioklasiœci przygotowali prezentacje zespo³ów muzycz-
nych, wykorzystuj¹c muzykê lat szeœædziesi¹tych.

Czêœæ wykonawców przedstawi³a piosenki dzieciêce.
Atrakcj¹ imprezy by³y równie¿ wystêpy zespo³ów „Pryzmat-
Bis” oraz „¯eñcy Wielkopolscy”.

Nastêpnego dnia uczniowie szko³y oraz zaproszeni goœcie
zaprezentowali swoje umiejêtnoœci artystyczne na festynie z cy-
klu „Niedziela w gimnazjum”. Dzieñ gimnazjalisty bez w¹tpie-
nia wszed³ do historii szko³y.

Monika Szudra

Witajcie w gimnazjum!

cz³onkowie fundacji przy wsparciu burmistrza Œmigla i Koœcia-
na.

Gospodarzami imprezy byli Niemiec Herbert Schafer oraz
Sonia Stachowiak, polski pe³nomocnik fundacji.

Uczestników balu bawili „¯eñcy Wielkopolscy” z Niet¹¿-
kowa oraz zespó³ „Wiwaty” z Poznania.

Zyski z balu zosta³y przeznaczone na wsparcie chorych
dzieci.

Uczestnik Balu

W gazowni

Przy kaplicy poewangielickiej
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Jaros³aw Hampel rozpocz¹³ swoj¹
przygodê ze sportem w szkó³ce ¿u¿lowej
Stanis³awa Œmigielskiego w Paw³owi-
cach, maj¹c 12 lat.

Licencjê ¿u¿low¹ zda³ w 1998 r.,
w wieku 16 lat, w swoim pierwszym klu-
bie POLONIA Pi³a. Tam pozna³ duñskie-
go ¿u¿lowca multimedalistê, historiê
œwiatowego sportu ¿u¿lowego, Hansa
Nielsena, od którego bardzo wiele siê
nauczy³. To w³aœnie w parze z nim w swo-
im ligowym debiucie zdoby³ pierwsze
punkty, a by³o ich 9 (jeden z najlepszych
debiutów w historii polskiego ¿u¿la). Ja-
rek Hampel po zdaniu licencji wkrótce
sta³ siê czo³owym juniorem œwiata. Zale-
dwie rok póŸniej zdoby³ br¹zowy medal
Indywidualnych Mistrzostw Europy Ju-
niorów (Gniezno 1999). W nastêpnym
roku wywalczy³ br¹zowy medal Indywi-
dualnych Mistrzostw Œwiata Juniorów
(Gorzów 2000). Wtedy te¿, maj¹c 18 lat,
zosta³ wicemistrzem Polski (Pi³a) oraz za-
debiutowa³ w lidze angielskiej, w której
jeŸdzi³ przez trzy sezony. Jego najwiêk-
szym sukcesem jako juniora by³o zdoby-
cie Mistrza Œwiata Juniorów w 2003 r.
w szwedzkiej Kumli. Dziêki temu zwyciê-
stwu otrzyma³ od w³adz œwiatowych BSI
prawo startu w ca³ym cyklu Grand Prix
2004.

Sezon 2004 by³ dla Jarka pierwszym
sezonem w gronie seniorów, w dodatku
bardzo pomyœlnym. Najwiêkszym sukce-
sem by³o zajêcie 8 miejsca w klasyfikacji
generalnej Grand Prix. Oznacza to, ¿e
zosta³ ósmym zawodnikiem ¿u¿lowym na

Sukcesy Jaros³awa Hampela
œwiecie. ¯aden Polak, oprócz Tomasza
Golloba, w dziesiêcioletniej historii
Grand Prix w generalnym rankingu nie
by³ tak wysoko sklasyfikowany. Jarek
dwukrotnie w ca³ym cyklu stawa³ na po-
dium ( 2 miejsce w Czechach i 2 miejsce
we Wroc³awiu). To równie¿ wielki suk-
ces, gdy¿ do tej pory na podium stawa³
tylko Tomasz Gollob. Wraz z kolegami
z Atlasu Wroc³aw wywalczy³ w sezonie
2004 srebrny medal w Dru¿ynowych
Mistrzostwach Polski. W klasyfikacji in-
dywidualnej w polskiej lidze znalaz³ siê
na jedenastym miejscu (œrednia na wy-
œcig 2,196) a jako polski zawodnik na
miejscu trzecim.

W sezonie 2004 punktowa³ równie¿
dla szwedzkiej Kaparmy, z któr¹ to dru-
¿yn¹ wywalczy³ 4 miejsce w lidze szwedz-
kiej. Sporadycznie startowa³ w barwach
duñskiego OUTRUP. W mistrzowskich
imprezach w Polsce na plan pierwszy
wysuwa siê srebrny medal zdobyty
w finale Indywidualnych Mistrzostw Pol-
ski w Czêstochowie (pora¿ka w biegu do-
datkowym o z³oto z Grzegorzem Wala-
skiem).

Dotychczas w tym roku Jarek wyst¹-
pi³ w oko³o 100 imprezach ¿u¿lowych.
Czêsto w ci¹gu jednego tygodnia startu-
je w Szwecji, Danii i Polsce.

Jarek Hampel u³o¿y³ sobie równie¿
¿ycie prywatne. I tutaj ten rok okaza³ siê
bogaty w szczêœliwe dla niego wydarze-
nia. Pierwsze to œlub z Patrycj¹ – pilank¹.
Drugi to narodziny córki Nadii.

Jego ¿ycie to nie tylko radoœæ, sukce-

sy, ale tak¿e ciê¿ka praca i pech, który
dopad³ go w jednym z meczów, gdy Ja-
rek z³ama³ obojczyk i w zwi¹zku z tym
przez trzy tygodnie pauzowa³. Jednak
szybko wróci³ do formy, zatem znowu
mo¿emy cieszyæ siê jego osi¹gniêciami.
Najwiêksze sukcesy Jaros³awa Hampela
1998: srebrny medal MDMP (Polonia

Pi³a)
1999: br¹zowy medal IMEJ, z³oty medal

DMP (Poloni¹ Pi³¹), srebrny medal
MDMP (Polonia Pi³a)

2000: br¹zowy medal IMŒJ, srebrny
medal DMP (Polonia Pi³a), srebrny
medal IMP, br¹zowy medal MIMP, z³o-
ty medal MMPPK (Polonia Pi³a),
Srebrny Kask, dwudzieste siódme
miejsce w klasyfikacji Grand Prix.

2001: z³oty medal MIMP, srebrny medal
MDMP (Polonia Pi³a), dwudzieste pi¹-
te miejsce w klasyfikacji koñcowej
Grand Prix.

2002: srebrny medal MIMP, z³oty medal
MMPPK (Polonia Pi³a), srebrny me-
dal MDMP (Polonia Pi³a), dwudzieste
ósme miejsce w klasyfikacji koñcowej
Grand Prix.

2003: z³oty medal IMŒJ, dwudzieste pi¹-
te miejsce w klasyfikacji koñcowej
Grand Prix.

2004: ósme miejsce w klasyfikacji koñ-
cowej Grand Prix, srebrny medal IMP,
srebrny medal DMP (Atlas Wroc³aw).

Redakcja

4 listopada w Bibliotece Publicznej
w Œmiglu odby³o siê spotkanie poznañ-
skiej rzeŸbiarki Marioli Kalickiej z m³o-
dzie¿¹ gimnazjaln¹ i licealn¹. Wœród s³u-
chaczy obecni byli tak¿e ludzie sztuki:
plastyk Dominik Samol oraz rzeŸbiarz,
malarz Stanis³aw Tomaszyk. Mariola
Kalicka studiowa³a na wydziale rzeŸby
PWSSP w Poznaniu pod kierunkiem
prof. Bazylego Wojtowicza, uzyskuj¹c
z wyró¿nieniem dyplom. Dwukrotnie
by³a stypendystk¹ Ministerstwa Kultury
i Sztuki. Twórczoœæ prezentowa³a na 13
wystawach indywidualnych, bra³a udzia³
w wielu wystawach zbiorowych w kraju i
za granic¹. Jej prace znajduj¹ siê w zbio-
rach Muzeum Narodowego w Poznaniu,
Centrum RzeŸby w Oroñsku, Muzeum
Medalierstwa we Wroc³awiu, Muzeum

Mariola Kalicka – poznañska rzeŸbiarka – goœciem
œmigielskiej m³odzie¿y

Miedzi w Legnicy.
Jest laureatk¹:
- Biennale Ma³ych Form – Poznañ 1979,
1983, 1987, 1989, Grand Prix 1995
- Salon Zimowy RzeŸby – Warszawa 1988,
1990, 1991, 1995
- Biennale Dantesca – Ravenna 1990
- Wystawy „Warsztaty ceramiczne” –
Wroc³aw 1988
- Biennale RzeŸby – Kraków 1992
- Miêdzynarodowej Wystawy „Satyry-
kon” – Legnica 1996

Andrzej Haegenbarth napisa³ o niej
i jej twórczoœci: „RzeŸbienie jest jej spo-
sobem myœlenia, czucia, reagowania na
wszystkie stany ducha. RzeŸb¹ wyra¿a
swoje uczucia i opisuje œwiat, który wi-
dzi oczyma twórcy. Jest rzeŸbiark¹ o po-
kaŸnym i ró¿norodnym dorobku. Zajmu-

je siê z jednej strony – takimi globalny-
mi zagadnieniami jak d¹¿enie t³umu, któ-
re ostatnio sprowadzi³a do przemarszu
wszystkich – jak siê wydaje – swoich
pochodów przez równik, a z drugiej stro-
ny – tematyk¹ intymn¹, dotycz¹c¹ tego,
co dzieje siê w zaciszu domowym miê-
dzy dwojgiem ludzi. Kalicka zaczyna pra-
cê od rzeŸbienia masywnej zwartej for-
my i dochodzi do rozwi¹zañ niemal sce-
nograficznych. Lubi równie¿ bawiæ siê
kszta³tami ob³ymi, nie do koñca okreœlo-
nymi”.

Mariola Kalicka spotyka siê ze swo-
imi s³uchaczami, bo jak sama powiedzia-
³a: „Przyjemnie mi przedstawiæ siê,
a przede wszystkim mo¿e obudziæ
w uczestnikach spotkania kilka myœli
twórczych”

D. Hampel
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S p o r t

W niedzielê 17 paŸdziernika w sali sportowej Samorz¹do-
wego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu odby³ siê
I Turniej Siatkówki o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej Œmigla. W turnieju uczestniczy³o szeœæ amatorskich dru-
¿yn mêskich.

Po zaciêtych pojedynkach klasyfikacja koñcowa przedstawia
siê nastêpuj¹co:

•  I miejsce - dru¿yna OKFiR Œmigiel – I Juniorzy
• II miejsce - dru¿yna „Tawerna” Koœcian
• III miejsce - dru¿yna OKFiR Œmigiel – II
• IV miejsce - dru¿yna Osiedle nr 4 Œmigiel Juniorzy
•  V miejsce - dru¿yna Osiedle nr 4 Œmigiel

Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a okaza³y puchar z r¹k fundato-
ra, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla Jana Józefczaka
oraz nagrodê rzeczow¹ od sponsora. Pozosta³e dru¿yny otrzy-
ma³y pami¹tkowe statuetki. Wszystkie zespo³y nagrodzono

24 paŸdziernika odby³ siê XVII Ogólnopolski Bieg Zb¹skich
w Zb¹szyniu. Na dystansie 20 km startowa³a rekordowa iloœæ
zawodników – 224. Bieg ten polega na okr¹¿eniu jeziora B³êd-
no. Z naszej gminy startowa³ Ireneusz Koller, który w kat. wie-
kowej pow. 40 lat zaj¹³ 6 miejsce oraz Micha³ Szkudlarek –
II miejsce w kat. pow. 70 lat.

M.D.

10 paŸdziernika odby³ siê V Poznañski Maraton, w którym
startowali zawodnicy z 24 pañstw. Jest to najwiêkszy maraton
w Polsce i - jak twierdzili zagraniczni biegacze – najtrudniej-
szy w Europie. Najwiêksze problemy stwarza³y zawodnikom
ma³e wzniesienia, kostka brukowa, bieg pod wiatr i deszcze.
Wielu biegaczy wycofa³o siê na trasie. Na liœcie startowej wpi-
sanych by³o 2242 zawodników, na mecie stanê³o tylko 1963.
Z naszej gminy udzia³ w biegu bra³o dwóch zawodników – Mi-
cha³ Szkudlarek w kat. wiekowej pow. 70 lat zaj¹³ II miejsce
z czasem 3,57, 14 (najlepszy jego czas na tej trasie, a bieg³ po
raz czwarty), Ireneusz Koller z czasem 3,21,15 zaj¹³ dalsze miej-
sce, w bardzo silnie obsadzonej kat. wiekowej pow. 40 lat, (star-
towa³ po raz drugi).

Trzy lata temu na placu przy ul. B. Prusa z inicjatywy miesz-
kañców urz¹dzono boisko do pi³ki no¿nej i siatkowej oraz pod-
wy¿szono czêœæ ogrodzenia. Boisko ciszy³o siê wielkim zain-
teresowaniem okolicznych mieszkañców bez wzglêdu na wiek.
Jednak z uwagi na to, ¿e pi³ki autowe l¹dowa³y w ogródkach
warzywnych, na klombach i kwietnikach s¹siednich posesji,
ograniczono rozgrywanie meczy. Zaistnia³a koniecznoœæ pod-
wy¿szenia ogrodzenia. Spraw¹ zainteresowano burmistrza
Józefa Cieœlê. Z przyznanego dofinansowania zakupiono siat-
kê ogrodzeniow¹ i drut oraz rury na s³upki. Czêœæ s³upków
przekaza³ mieszkaniec Osiedla nr 4. Prace spawalnicze i mon-
ta¿owe mieszkañcy wykonali samodzielnie. W pracach tych
wyró¿nili siê: Leszek Karolczak, Wojciech Karolczak, Jerzy
Styziñski, S³awomir Starkbauer, Konrad Tomasik, Rafa³ An-
drzejewski, Kazimierz Sobolewski, Jacek Kawecki, Jaros³aw
Paul, Jacek Klecha, Krystian Styziñski, Tomasz Tomasik, Ad-
rian Kawecki, Andrzej Filipowicz, Krzysztof Samol¹g i Miro-
s³aw Talarek.
Mieszkañcy dziêkuj¹ panu burmistrzowi za zrozumienie
i wsparcie inicjatywy.
Z nastaniem wiosny dziêki wykonanym pracom na plac wróci
gwar i sportowa rywalizacja.

W.D.

I - TURNIEJ SIATKÓWKI MÊSKIEJ
O PUCHAR

PRZEWODNICZ¥CEGO RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA

Bieg wokó³ jezioraTrudny maraton

Sami sobie

tak¿e dyplomami.
Organizatorzy wy³onili tak¿e najlepszego zawodnika turnieju,
który otrzyma³ statuetkê i dyplom, a zosta³ nim £ukasz Jawor-
ski z dru¿yny „Tawerna” Koœcian. W trakcie turnieju zawod-
nicy otrzymali tak¿e gor¹cy posi³ek, a nastêpnie kawê i pysz-
ne pieczywo.
Na szczególne uznanie zas³uguje Osiedle nr 4 w Œmiglu z jego
przewodnicz¹cym W³odzimierzem Drótkowskim, którzy star-
tuj¹c pierwszy raz w tego typu imprezie potrafili wystawiæ a¿
dwie dru¿yny. Turniej o puchar Przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej Œmigla by³ bardzo udan¹ imprez¹, a uczestnicy obiecali
wzi¹æ udzia³ w przysz³orocznych turniejach, które bêd¹ two-
rzy³y tzw. roczne „Grand Prix” siatkówki amatorskiej w gmi-
nie Œmigiel.
Organizatorem turnieju by³ Oœrodek Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Œmiglu, przy wspó³organizacji Samorz¹dowego
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu.

Zygmunt Ratajczak

Ciekawe mecze -ojcowie kontra synowie - odby³y siê 7 li-
stopada w Niet¹¿kowie. Pierwszy mecz wygrali synowie wy-
nikiem 7:2, zaœ drugi ojcowie -1:4. W rozgrywkach uczestni-
czyli panowie Kraczewski, Malak, Skrzypek, J¹der, Skorupiñ-
ski, Gzylkowiak i oczywiœcie synowie.

Kazimierz Szklarski

Ojcowie walczyli z synami
M.D.
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