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Na podstawie protoko³ów z 14 Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Œmigiel Miejska Komisja Wyborcza w Œmiglu
ustali³a nastêpuj¹ce wyniki g³osowania.

Wybory samorz¹dowe - wyniki g³osowania w Gminie Œmigiel

Liczba wyborców uprawnionych do g³osowania: 13517
Liczba g³osów wa¿nych z kart wa¿nych oddanych ³¹cznie na
wszystkich kandydatów: 5927

Na poszczególnych kandydatów oddano nastêpuj¹c¹ liczbê
g³osów wa¿nych:

Wiktor Snela zg³oszony przez KW „Porozumienie Ziemia Ko-
œciañska” - 2603
Stefan Stachowiak zg³oszony przez KW Forum Demokratycz-
ne - 2 314
Józef Cieœla zg³oszony przez KWW Gospodarni Miasta I Gmi-
ny Œmigiel - 707
Hubert Ksi¹¿kiewicz zg³oszony przez KW Samoobrona RP -
303

¯aden z kandydatów nie uzyska³ wymaganej liczby g³osów.
Do wyboru w ponownym g³osowaniu (26 listopada 2006 r.)
dopuszczeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹
liczbê g³osów:
Wiktor Snela zg³oszony przez KW „Porozumienie Ziemia Ko-
œciañska”
Stefan Stachowiak zg³oszony przez KW Forum Demokratycz-
ne

Okrêg wyborczy nr 1 (5 mandatów)
Na poszczególnych kandydatów g³osów wa¿nych oddano 2098:

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
1. Bernard Jagodzik - 209
2. Maria Stachowiak - 86
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1. Maria Bia³as - 402
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. Zbigniew ¯ymelski - 79
Lista nr 16 – KW „Porozumienie Ziemia Koœciañska”
1. Roman Schiller - 599
2. Andrzej Ziegler - 352
3. Aldona Micha³owska - 156
4. Tadeusz Drgas - 222
5. Wanda Jakubowska  - 192
Lista nr 19 – KWW Gospodarni Miasta i Gminy Œmigiel
1. Robert Chomski - 140
2. Józef Cieœla - 221
3. Henryk Daszkiewicz - 159
4 .Tadeusz Dekiert - 34
5. Maria ¯urek - 177
Lista nr 20 – KW Forum Demokratyczne
1. Aldona Ostrowska - 232
2. Andrzej Jankowski - 251
3. Jaros³aw Kuderski - 207
4. Irena Kostrzewa - 142
5. Edmund Bentka - 128
Lista nr 21 – KW Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
1. Witold Omieczyñski - 341

2. W³odzimierz Drótkowski - 429
3. Rafa³ Klem - 476
4. Wojciech Ciesielski- 428
Lista nr 22 – KWW Nasz Œmigiel
1. Maciej Kolanoœ - 161
Lista nr 24 – KWW Nasze Miasto Œmigiel
1. Lech Tyczewski - 132
Lista nr 26 - KWW Maria
1. Zygfryd Budzyñski - 269

Z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów w okrêgu nr 1 radnymi zostali:
Maria Bia³as, zg³oszona przez KKW SLD+SDPL+PD+UP Le-
wica i Demokraci
Wojciech Ciesielski, W³odzimierz Drótkowski i Rafa³ Klem,
zg³oszeni przez KW Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
Roman Schiller zg³oszony przez KW „Porozumienie Ziemia
Koœciañska”

Okrêg Wyborczy nr 2 (1 mandat)
Na poszczególnych kandydatów g³osów wa¿nych oddano 405:

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
1. Tadeusz Wasielewski - 138
Lista nr 19 – KWW Gospodarni Miasta i Gminy Œmigiel
1. Henryk Œcigacz - 92
Lista nr 20 – KW Forum Demokratyczne
1. Stanis³aw Grzeœkowiak - 29
Lista nr 21 – KW Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
1. Teodozja Ratajczak - 33
Lista nr 25 – KWW Niezale¿ny Komitet Gliñska
1. Eugeniusz Stachowski - 113

Z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów w okrêgu nr 2 radnym zosta³:
Tadeusz Wasielewski zg³oszony przez KW PSL

Okrêg Wyborczy nr 3 (1 mandat)
Na poszczególnych kandydatów g³osów wa¿nych oddano 374:

Lista nr 1 – KW PSL
1. Wac³aw Nowak - 42
Lista nr 16 – KW „Porozumienie Ziemia Koœciañska”
1. Aleksander Przydro¿ny - 151
Lista nr 19 – KWW Gospodarni Miasta i Gminy Œmigiel
1. Jacek Lorkiewicz - 20
Lista nr 20 – KW Forum Demokratyczne
1. Zenon Skoracki - 161

Z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów w okrêgu nr 3 radnym zosta³:
Zenon Skoracki zg³oszony przez KW Forum Demokratyczne

Okrêg Wyborczy nr 4 (1 mandat)
Na poszczególnych kandydatów g³osów wa¿nych oddano 232:

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. Jan Pietrzak - 155
Lista nr 16 – KW „Porozumienie Ziemia Koœciañska”
1. Sebastian Koz³owski - 77

Na Burmistrza Œmigla:

Do Rady Miejskiej Œmigla:
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Z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów w okrêgu nr 4 radnym zosta³:
Jan Pietrzak zg³oszony przez KW Samoobrona RP

Okrêg Wyborczy nr 5 (1 mandat)
Na poszczególnych kandydatów g³osów wa¿nych oddano 520:

Lista nr 1 – KW PSL
1. Pawe³ Dudziak - 55
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. Leon Ogrodowczyk - 152
Lista nr 16 – KW „Porozumienie Ziemia Koœciañska”
1. Stanis³aw Pawlak - 166
Lista nr 19 – KWW Gospodarni Miasta i Gminy Œmigiel
1. Jerzy Go³embski -
Lista nr 20 – KW Forum Demokratyczne
1. Marek Maœlak - 43
Lista nr 21 – KW Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
1. Urszula J¹der - 96

Z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów w okrêgu nr 5 radnym zosta³:
Stanis³aw Pawlak zg³oszony przez KW „Porozumienie Ziemia
Koœciañska”

Okrêg Wyborczy nr 6 (1 mandat)
Na poszczególnych kandydatów g³osów wa¿nych oddano 296:

Lista nr 16 – KW „Porozumienie Ziemia Koœciañska”
1. Zdzis³aw ¯aczyk - 125
Lista nr 19 – KWW Gospodarni Miasta i Gminy Œmigiel
1. Walenty Matuszewski - 48
Lista nr 20 – KW Forum Demokratyczne
1. Krzysztof Ryfa - 123

Z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów w okrêgu nr 6 radnym zosta³:
Zdzis³aw ¯aczyk zg³oszony przez KW „Porozumienie Ziemia
Koœciañska”

Okrêg Wyborczy nr 7 (1 mandat)
Na poszczególnych kandydatów g³osów wa¿nych oddano 377:

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. Stanis³aw Olejnik - 95
Lista nr 16 – KW „Porozumienie Ziemia Koœciañska”
1. Alfred Splisteser - 235
Lista nr 20 – KW Forum Demokratyczne
1. Tadeusz Bia³y - 47

Z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów w okrêgu nr 7 radnym zosta³:
Alfred Splisteser zg³oszony przez KW „Porozumienie Ziemia
Koœciañska”

Okrêg Wyborczy nr 8 (2 mandaty)
Na poszczególnych kandydatów g³osów wa¿nych oddano 789:

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. Maria Ciszewska - 48
Lista nr 16 – KW „Porozumienie Ziemia Koœciañska”
1. Marian Drzewiecki - 270
2. Wies³aw Kasperski - 607
Lista nr 19 – KWW Gospodarni Miasta i Gminy Œmigiel
1. Józefa Kmieæ - 25
2. Maria Paluszkiewicz - 38

Lista nr 20 – KW Forum Demokratyczne
1. Pawe³ Dudkowiak - 237

Z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów w okrêgu nr 8 radnymi zostali:
Marian Drzewiecki i Wies³aw Kasperski zg³oszeni przez KW
„Porozumienie Ziemia Koœciañska”

Okrêg Wyborczy nr 9 (1 mandat)
Na poszczególnych kandydatów g³osów wa¿nych oddano 383:

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
1. Krzysztof Walachowski - 118
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. Krzysztof Jasiak - 59
Lista nr 16 – KW „Porozumienie Ziemia Koœciañska”
1. Bogdan Turliñski - 127
Lista nr 20 – KW Forum Demokratyczne
1. S³awomir Grzelczyk - 79

Z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów w okrêgu nr 9 radnym zosta³:
Bogdan Turliñski zg³oszony przez KW „Porozumienie Ziemia
Koœciañska”

Okrêg Wyborczy nr 10 (1 mandat)
Na poszczególnych kandydatów g³osów wa¿nych oddano 407:

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
1.  Andrzej Szkudlarczyk - 75
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. Ryszard Œliwiñski - 52
Lista nr 16 – KW „Porozumienie Ziemia Koœciañska”
1. Jan Józefczak 170
Lista nr 19 – KWW Gospodarni Miasta i Gminy Œmigiel
1. El¿bieta Habernik - 25
Lista nr 20 – KW Forum Demokratyczne
1. Mêcimierz Przysiecki - 32
Lista nr 23 – KWW Nowe Szczepankowo
1. Jaros³aw Kasperski - 53

Z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów w okrêgu nr 10 radnym zosta³:
Jan Józefczak zg³oszony przez KW „Porozumienie Ziemia
Koœciañska”

Do Rady Powiatu Koœciañskiego:

Liczba g³osów uzyskanych przez kandydatów do Rady Powia-
tu Koœciañskiego w gminie Œmigiel (4 mandaty)

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
1. Fornalik Ryszard Marcin 402
2. Banasik Feliks 318
3. Konieczny Zygmunt 160
4. Wojciechowski Jerzy 78
5. Ruciñski Jerzy Micha³ 112
6. P³óciennik Henryk 26
7. Skoracki Marek 61
8. Zandecki Przemys³aw Andrzej 62

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. Karpiñski Edward 98
2. Ratajczak Aleksandra Maria 87
3. Tomaszyk Jan 66
4. Naskrêt Zdzis³aw 158
5. Ksi¹¿kiewicz Ryszard Krzysztof 90
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Lista nr 16 – KW Porozumienie Ziemia Koœciañska
1. Cieœla Jerzy 470
2. Klupsz Stefan 262
3. Snela Wiktor 881
4. Kopienka Karol 356
5. Gil Przemys³aw 70
6. Ratajczak Zygmunt 93
7. Jerzyk Ryszard 115
8. Poleszak-Kraczewska Wies³awa 100

Lista nr 17 – KW Forum Demokratyczne
1. Stachowiak Stefan Eugeniusz 488
2. Derwich Tadeusz Józef 77
3. Mencel Barbara 91
4. Drótkowski Mariusz Jaros³aw 82
5. Tyrakowski Tadeusz 108
6. Krzy¿anowski Tadeusz 77
7. Ranka Mariusz 47
8. Ochmañski Tadeusz 46

Lista nr 18 – KWW „Forum Gospodarcze”
1. Pecolt Andrzej 65
2. Lisiak Jan 71
3. Duda Ryszard Wojciech 49
4. Kreuschner Wit Jan 33
5. Fornalczyk Andrzej 18
6. Pawlak Miros³aw Józef 22
7. Pawlicki Edward 58

Liczba g³osów uzyskanych przez kandydatów na radnych do
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, zamieszka³ych na
terenie naszego powiatu.
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Donaj Seweryn – Kurza Góra 520
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Adamczak Ma³gorzata - Œmigiel 4905

Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP
Lewica i Demokraci
Jankowski Roman – Wyskoæ 1851
Górniczak Ma³gorzata – Nowy Lubosz 1707
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Pol-
skiej
Ksi¹¿kiewicz Hubert – Stare Bojanowo 1823
Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
Wojciechowski Zbigniew – Koœcian 486

Do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:

Mandat Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego otrzyma³a Ma³gorzata Adamczak ze Œmigla – gratulujemy.

 

Szanowni Pañstwo!

Serdecznie dziêkujê za oddane g³osy

i zaufanie, którym Pañstwo mnie obda-

rzyli.

Wszystkich mieszkañców zapewniam,

¿e bez osobistych uprzedzeñ, d¹¿y³ bêdê

do zgodnej, harmonijnej wspó³pracy ró¿-

nych œrodowisk lokalnych dla naszej lep-

szej przysz³oœci

Z wyrazami szacunku

Wiktor Snela
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Obchody naszego narodo-
wego œwiêta odby³y siê w sali
widowiskowej Centrum Kul-
tury w Œmiglu.
Rozpoczê³y siê referatem, któ-
ry wyg³osi³ – Wojciech Cie-
sielski – nauczyciel historii
w Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym w Œmiglu. Nastêpnie
chór „Harmonia” wykona³ pie-
œni: „Bywaj dziewczê zdrowe”,
„Leæ, orle bia³y”, „Bia³y krzy¿”,
„Gdzie s¹ kwiaty z tamtych
lat”, „Za Niemnem”, „Moja Oj-
czyzna”, „Rota”. Ca³oœæ pro-

Ju¿ po raz czwarty anima-
torki Centrum Szkoleniowego
„Klanza” – Irena Kalinowska
i Anna Sorsa, 3 i 4 listopada
przeprowadzi³y warsztaty ta-
neczne w Centrum Kultury
w Œmiglu.
Ich temat brzmia³: „Tañce in-
tegracyjne w pracy z grup¹ –
cz. II”. W ramach zajêæ uczest-
niczki, których by³o 45, uczy-
³y siê tañców i zabaw integra-
cyjnych z ró¿nych czêœci œwia-
ta.
Nauczycielki, przedszkolanki
i pracownice Domów Pomocy
Spo³ecznej przyjecha³y do

Koncert  z  okazj i  Œwiêta  Niepodleg³oœci

„Klanza” w Œmiglu
Œmigla z Rydzyny, Leszna,
Koœciana, Bucza, Kie³czewa,
Pleszewa, Biskupic, Popowa
Starego, Jerki, Kaszczoru
i Moch. Uczestniczki otrzy-
ma³y zaœwiadczenia o odby-
tym szkoleniu oraz mog³y za-
kupiæ broszurê, w której opi-
sano tañce, i p³ytê CD z pod-
k³adami muzycznymi. Wszyst-
kie uczestniczki warsztatów
zadeklarowa³y chêæ dalszej
nauki na kolejnych zajêciach,
które maj¹ siê odbyæ wiosn¹
i bêd¹ poœwiêcone nauce tañ-
ców folkowych. Wyrazi³y rów-
nie¿ du¿e zainteresowanie

gramu zakoñczy³ wystêp m³o-
dzie¿y licealnej ze Œmigla, któ-
ra pod kierunkiem nauczy-
cielki matematyki i informaty-
ki – Sylwii Stankowiak przy-
gotowa³a monta¿ s³owno-mu-
zyczny pt. „Ta, co nie zginê-
³a”. S Stankowiak udowodni-
³a, ¿e mo¿na uczyæ przedmio-
tów œcis³ych i jednoczeœnie
byæ dobrym humanist¹, któ-
r y zara¿a m³odzie¿ swoj¹
pasj¹.

E.K.

warsztatami teatralnymi, któ-
re Centrum ma w planie zor-
ganizowaæ.

Organizatorzy ju¿ teraz zachê-
caj¹ do zapisów na warsztaty.

E. K.
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Oczyszczalnia w Machci-
nie pracuje ju¿ od 28 paŸdzier-
nika. Uruchomiono j¹ „z mar-
szu”, bez zbêdnego zadêcia
i przecinania wstêg. Zamonto-
wane urz¹dzenie to biologicz-
na oczyszczalnia z osadem
czynnym, umo¿liwiaj¹ca eli-
minacjê szkodliwych odpa-
dów w ponad 90 procentach.
Jak dot¹d œwietnie siê spraw-
dza we wszystkich miejscach,
w których j¹ zainstalowano. –
To jest bardzo dobre, nowo-
czesne rozwi¹zanie – ocenia
Stefan Stachowiak, zastêpca

Z nowej stacji uzdatniania
wody w Bronikowie codzien-
nie do mieszkañców Broniko-
wa, Morownicy, Nowego
Szczepankowa, Machcina
i Podœmigla trafia oko³o 150
kubików Ÿródlanie czystej
wody. – Woda jest naturalna,
nie trzeba jej chlorowaæ –
przekonywa³ Jerzy Konieczny,
kierownik budowy. – Pyszna
– potwierdza Stefania Rydli-
chowska, mieszkanka Broni-
kowa. W sobotê, o zachodzie
s³oñca, odby³o siê uroczyste
otwarcie stacji.
Dok³adnie dwa lata i dwana-
œcie dni temu na pierwszej
stronie ,,GK’’ pisaliœmy o tym,
¿e w Bronikowie mieszkañcy
wol¹ piæ wodê ze studni w cen-
trum wsi, ni¿ tê z kranów.
Wiele lat temu woda z tej stud-
ni uznana zosta³a za niezdatn¹
do picia. Od lat nie by³a ju¿
badana. Mimo tego to j¹
mieszkañcy po³owy wsi nosili
do domów na herbaty, kompo-
ty, zupy... Z wody z kranów po
kilku minutach wytr¹ca³ siê

Woda jest pyszna!

Machcin ma swoj¹ oczyszczalniê!

osad, woda mêtnia³a, mia³a
brzydki zapach. Sanitariaty
w Bronikowie trzeba by³o
myæ co drugi dzieñ i to silnie
¿r¹cymi œrodkami. Inaczej ro-
bi³y siê ¿ó³te, a z czasem br¹-
zowe. W ³azienkach w obok
automatycznych pralek sta³y
poczciwe „Franie”. Mieszkañ-
cy wozili do nich wodê ze
studni, gotowali na piecach
i prali bia³e rzeczy. Nawet ko-
lorowa odzie¿ prana w ,,auto-
macie’’, w wodzie z kranu,
wymaga³a specjalnych proce-
dur. Nie wolno by³o zostawiæ
jej we wodzie d³u¿ej jak pó³
godziny, bo na rzeczach robi-
³y siê ¿ó³to-bure zacieki.
– Teraz ju¿ chyba bêd¹ ludzie
piæ wodê tylko z kranu – mó-
wi³a w pi¹tek zadowolona Ste-
fania Rydlichowska. Dla pew-
noœci poprosi³a o szklankê
i spróbowa³a wodê prosto
z sieci w stacji. – Pyszna – oce-
ni³a.
Jeszcze w 2004 roku bur-
mistrz Józef Cieœla mówi³, ¿e
budowa nowej stacji jest spraw¹

priorytetow¹, ale pieniêdzy
nie ma. Gmina d³ugo zabiega-
³a o wsparcie finansowe z fun-
duszy unijnych. Wreszcie zde-
cydowano, ¿e budowa roz-
pocznie siê niezale¿nie od
tego, czy bêdzie dotacja . Pod
koniec ubieg³ego roku na plac
budowy wesz³a firma „Gut-
kowski” z Leszna. Stacja,
któr¹ zbudowa³a, dzia³a ju¿
z powodzeniem od sierpnia.
– Nie ma porównania z t¹ star¹
stacj¹. Dzieñ do nocy – mówi³
w pi¹tek wyraŸnie zadowolo-
ny konserwator stacji, Ludwik
Rodewald, oprowadzaj¹c

z dum¹ goœci po obiekcie.
Stara stacja nale¿a³a niegdyœ
do spó³dzielni, a obecnie jest
w³asnoœci¹ prywatn¹. Urz¹-
dzenia by³y przestarza³e, stud-
nia zbyt p³ytka, woda przez
sanepid co roku dopuszczana
do picia tylko warunkowo.
Czêste awarie i braki wody
latem powodowa³y dodatko-
wo pogorszenie jej jakoœci
u odbiorców. Gmina rozwa¿a-
³a nawet dowo¿enie pitnej
wody ze Œmigla do Broniko-
wa beczkowozami.

Alicja Muenzberg
za „Gazet¹ Koœciañsk¹” z 25 X br

burmistrza Œmigla.
Najpierw by³ pomys³. Wiosn¹,
na spotkaniu mieszkañców
bloku w Machcinie, postano-
wiono wspólnie wybudowaæ
oczyszczalniê przy wieloro-
dzinnym budynku. Mieszka
w nim 10 rodzin, w sumie 50
osób. Ka¿da rodzina – zgod-
nie z obowi¹zuj¹cym regula-
minem – mog³a otrzymaæ 2,5
tysi¹ca z³otych dofinansowa-
nia z Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska. Wyda-
wa³o siê to trochê za ma³o, aby
pomys³ urzeczywistniæ.. .

A jednak przedsiêwziêcie siê
powiod³o!
Doœæ szybko poszukano odpo-
wiedniego wykonawcy inwe-
stycji. Stawiane wymagania
spe³nia³a firma EPRO z Pozna-
nia, która na dodatek bardzo
¿yczliwie podesz³a do projek-
tu. Poznañskie przedsiêbior-
stwo zgodzi³o siê za 60 tysiê-
cy z³otych nie tylko profesjo-
nalnie zrealizowaæ przedsiê-
wziêcie, ale te¿ skredytowaæ
wiêksz¹ czêœæ poniesionych
kosztów! Mieszkañcy, zamiast
50-z³otowej miesiêcznej op³a-
ty za wywóz œcieków, bêd¹
przez najbli¿sze dwa lata sp³a-
cali nieco ponad sto z³otych za
oczyszczanie œcieków na miej-
scu.
Machcin, podobnie jak wiele
innych rozproszonych, nie-
wielkich miejscowoœci gminy
Œmigiel, nie mo¿e spodziewaæ
siê pod³¹czenia do zbiorczej
kanalizacji, odprowadzaj¹cej
œcieki do komunalnej, du¿ej
oczyszczalni. Jedynym sen-
sownym rozwi¹zaniem pozo-

staje montowanie ma³ych
oczyszczalni przydomowych.
Aby jednak doprowadziæ takie
przedsiêwziêcie do fina³u, po-
trzeba dobrej woli wszystkich
zainteresowanych.
– Tutaj, gdyby nie determina-
cja mieszkañców z so³tysem
Zygmuntem Miko³ajczakiem
na czele, który w przedsiê-
wziêciu odegra³ decyduj¹c¹
rolê, a tak¿e niezwyk³a przy-
chylnoœæ S³awomira Lignow-
skiego, w³aœciciela firmy
EPRO, trudno by³oby tak
szybko doprowadziæ inwesty-
cjê do koñca. Uwa¿am, ¿e suk-
ces tej inicjatywy to równie¿
dobry przyk³ad dla mieszkañ-
ców innych wsi naszej gminy.
Mo¿e uda siê podobne oczysz-
czalnie uruchomiæ równie¿
tam, chocia¿by w Parsku,
gdzie mog³aby ona powstaæ
na podobnych warunkach? –
ostro¿nie ocenia burmistrz
Stachowiak.

tj
fot. A. Kasperska

fot. tj
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Niezapomniana atmosfera
towarzysz¹ca œwiêtom Bo¿e-
go Narodzenia sk³ania do zaj-
rzenia w szpalty starych ga-
zet, by dowiedzieæ siê, jak kie-
dyœ do nich siê przygotowy-
wano, jak je obchodzono. 80
lat temu w Œmiglu ukazywa³
siê „Orêdownik Œmigielski”.
O zbli¿aj¹cych siê œwiêtach
przypomina³y zamieszczone
w gazecie ró¿ne og³oszenia
i reklamy. Oto niektóre z nich:
- Tow. œw. Vincentego a Pau-
lo urz¹dza „gwiazdkê” dla
biednych w czwartek o godz.
3 po po³udniu na sali strzelec-
kiej.
- Staraniem Tow. M³odych
Polek „Promieñ” oraz dru¿y-
ny harcerskiej im. ks. J. Ponia-
towskiego odegra siê w II-gie
œwiêto Bo¿ego Narodzenia
o godzinie 8-ej punktualnie
w Strzelnicy Przedstawienie
z nastêpuj¹cym programem:
Jase³ka Polskie w 3 obrazach
w/g ks. £ukaszewicza oraz
„Jestem rabusiem” komedyj-
kê w jednej ods³onie.
Próba generalna dla dzieci
tego samego dnia po nieszpo-
rach. Za wstêpem 20 groszy.
Po przedstawieniu zabawa dla
publicznoœci. Ceny miejsc:
Miejsca rezer wowe 2 z³,
I miejsce 1,50z³, II miejsce 1 z³
i wstêp na salê 50 gr. Przed-
sprzeda¿ u p. p. Abta i Witasz-
ka. M³odzie¿ ucz¹ca siê by³a
informowana, ¿e ferie œwi¹-
teczne bêd¹ trwa³y od 21.12

We wrzeœniu nadesz³a ko-
lejna, szczególna okazja, aby
przyjechaæ w rodzinne strony.
By³a ni¹ data 20 wrzeœnia –
dzieñ 101. urodzin mojej
Mamy Marii Rygulskiej z do-
mu Zimniak. Wczeœniej od-
wiedzi³em groby na cmenta-
rzu w Œmiglu, gdzie spoczy-
waj¹ moi dziadkowie i ojciec.
Wracaj¹c z cmentarza kupi-
³em „Witrynê Œmigielsk¹”,
w której rzuci³o mi siê w oczy
imiê dziadka – Ignacego, ojca
mojej Mamy. Artyku³ dotyczy³
jednak kogoœ innego. Po
przeczytaniu go pomyœla³em

Bo¿e Narodzenie w Œmiglu w 1926 roku
do 3.01 1927 roku. Podró¿-
nych mia³a tutejsza kolejka
w dniu 24 grudnia przewoziæ
poci¹gami nadzwyczajnymi:
Odjazd Œmigiel 1500, odjazd
Bojanowo stare 1440, odjazd
Œmigiel 2025 i odjazd Bojano-
wo Stare 2115. Równie¿ kur-
sowaæ mia³y tego dnia poci¹-
gi nr 13 i 14 pomiêdzy Wieli-
chowem i Rakoniewicami.
Nie mog³o zabrakn¹æ reklam
miejscowych kupców:
- Bacznoœæ! Zupe³na wyprze-
da¿ przedœwi¹teczna towarów
galanterji mêskiej i garderoby
mêskiej dla ch³opców i dzie-
ci. Parasole, laski, czapki, ka-
pelusze, ko³nierze, krawaty,
rêkawiczki, skarpety i wiele
innych piêknych rzeczy sprze-
daje po zani¿onej cenie
Jan Ziegler (obok koœcio³a
parafj.)
- Stosowne podarki gwiazdko-
we jak: œliczne kartona¿e, za-
wieraj¹ce myde³ka z perfu-
mem najlepszej jakoœci, po-
cz¹wszy od 1,65, 3,25, 4,-
i dro¿sze oraz inne, jak: myd³a
francuskie, perfumy francu-
skie it.d. poleca tanio
Drog. Pozn. St. Kotecki, Œmi-
giel, rynek 27.
W numerze œwi¹tecznym za-
mieszczono wiersz Ernesty
B¹kównej, a oto jego frag-
ment:
Hej zabrzmij ziemio! zabrzmij
piersi¹ ca³¹,
Ku chwale Pana! niech siê
œwiat weseli,

Bo oto z nieba g³osz¹ nam anie-
li,
¯e do maluczkich idzie Bóg
z sw¹ chwa³¹.
Wiêc niechaj cz³owiek s³ucha
jego korny,
Przed swoim Panem w proch
czo³em uderzy,
Niechaj z³¹ wolê i gniew swój
uœmierzy.
W ar tykule wstêpnym za-
mieszczonym w tym numerze
nawi¹zywano do przewrotu
wojskowego Józefa Pi³sud-
skiego, a redakcja z okazji
œwiat Bo¿ego Narodzenia
zwraca³a siê z apelem o uwol-
nienie aresztowanych genera-
³ów. Czytelnicy mogli tak¿e
dowiedzieæ siê o tym, jak po-
wsta³ zwyczaj ustawiania
¿³obka.
Wed³ug twierdzeñ w. Bona-
wentury autorem tego zwy-
czaju jest œw. Franciszek
z Asy¿u, który swego czasu
„wybudowa³ oko³o Bo¿ego
Narodzenia w polu stajenkê,
a wewn¹trz ubra³ j¹ tak, ¿e
ka¿dy cz³owiek przypomnia³
sobie w niej stajenkê w Betle-
emie”. Tam zosta³a odprawio-
na msza œw., a „Lud upodoba³
sobie ten uroczysty obchód
i sam po domach zaprowadzi³
pobo¿ny zwyczaj ustawiania
¿³obków z figurkami lub na-
malowanych na tekturze.”
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹
czasem radoœci, warto wiêc
przypomnieæ, z czego œmiali
siê ówczeœni mieszkañcy Zie-

mi Œmigielskiej:

U zegarmistrza
Zegarmistrz: - Przynosi mi
Pan tylko wahad³o, a gdzie
zegar?
Klient: - Zegar dobry. Zostawi-
³em go w domu, tylko waha-
d³o nie chce chodziæ.

Na kolejce
Pasa¿er: - Macie nowego ma-
szynistê?
Konduktor: - A tak.
Pasa¿er: - Musi byæ silny
ch³op, bo tak szarpie poci¹-
giem, ¿e ci¹gle spadam z ³aw-
ki.

Motoryzacja
- Trudno jest zwi¹zaæ koniec
z koñcem przy takich szalo-
nych cenach benzyny – wzdy-
cha pan Ignacy
- Pan posiada auto?
- Nie zapalniczkê!

Dziwna choroba
- Co panu dolega?
- W uszach mi ci¹gle dzwoni.
- A czym siê pan zajmuje?
- Jestem numerowym w hote-
lu.

Przed koœcio³em
- Co siê sta³o?
- Nic wielkiego! Policjant za-
bra³ pannê m³od¹ od o³tarza.
- Czy coœ ukrad³a?
- Broñ Bo¿e. Oni siê tylko po-
brali.

Jan Pawicki

Bohaterowie, których nie znamy.
o tym, ilu jeszcze jest takich
nieznanych bohaterów, któ-
rzy, aby przetr waæ w tych
trudnych latach, ukrywali
swoj¹ historiê. Ten artyku³
i zbie¿noœæ imion dodatkowo
o¿ywi³y w mej pamiêci wspo-
mnienia dziadka, zapamiêtane
z dzieciñstwa.
Dziadek Ignacy tak¿e by³
wcielony do armii pruskiej
i bra³ udzia³ w I wojnie œwia-
towej. Zosta³ wys³any na front
zachodni, ale w krótkim cza-
sie przerzucono go na Litwê.
Tam zosta³ w pocz¹tkowym
okresie wyznaczony do nad-

zorowania i œci¹gania
od mieszkañców tzw.
wojskowych kontyn-
gentów. Szybko zna-
laz³ kontakt z ludŸmi
i sposób na pomoc.
Podpowiada³ ,  jak
i gdzie  ukr ywaæ
czêœæ ¿ywnoœci oraz,
by w razie pytañ kon-
troluj¹cych dowód-
ców niemieckich Ÿle
o nim mówiæ, bo to
powodowa³o, ¿e d³u-
¿ej by³ z tymi ludŸmi
i móg³ im pomóc. Li-
nia frontu mia³a byæ
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do domu, bo ju¿ póŸno”. W ten
sposób uda³o im siê przejœæ
i powiadomiæ dowództwo
o oddziale pruskich ¿o³nierzy,
a sami weszli do Œmigla i opa-
nowali ¿andarmeriê oraz sta-
cjê kolei w¹skotorowej.
Dziadek Ignacy uczestniczy³
tak¿e w walkach o kolejne
miejscowoœci le¿¹ce w okoli-
cy Œmigla. Bra³ udzia³ w opa-
nowaniu poczty i stacji kole-
jowej w Starym Bojanowie
aby uniemo¿liwiæ ³¹cznoœæ,
w rozpoznaniu koœcio³a prote-
stanckiego, w którym mog³y
byæ ukryte w nocy oddzia³y
wojska pruskiego. Wspomina³
tak¿e o miejscowoœciach
Bruszczewo, Sp³awie, Lipno,
spod którego zosta³ zawróco-
ny i skierowany do Œmigla dla
zapewnienia bezpieczeñstwa
i pe³nienia nadzoru.
Dziadek zmar³ 21.12.1970
w 98. roku ¿ycia.
Nie pozosta³y z tamtych lat
¿adne dokumenty dziadka.
Pamiêtam tylko, ¿e po zakoñ-
czeniu II wojny œwiatowej od-
kopa³ i wyj¹³ z ogródka kufe-
rek, w którym oprócz innych
rzeczy by³a powstañcza roga-
tywka. W latach 60. próbowa-
³em skontaktowaæ siê z ów-
czesn¹ instytucj¹ Powstania
Wielkopolskiego w Poznaniu,
ale na moje pytanie, czy dzia-
dek znajduje siê na liœcie po-
wstañców, zapytano mnie, czy
op³aca sk³adki.
Z dzieciêcych lat pozosta³a mi
w pamiêci pieœñ powstañców
wielkopolskich, której nie zna-

laz³em w ¿adnym œpiewniku,
ale czêsto s³ysza³em z ust
dziadka i rodziców.
1.
Kto zna Mi³os³awia brzegi
Mi³o bêdzie myœl¹ b³¹dziæ
W czasach, gdy polskie szeregi
sz³y by kraj swój oswobodziæ
2.
Przecie¿ Polak nie brat Niem-
ca
Chce mieæ z wrogiem wprzód
rozmówkê
Przybija kosê do drzewca
I nabija dubeltówkê
3.
Przychodzi im perswadowaæ
Gdzie plac wolny gdzie dolina
Aby przestali pl¹drowaæ
I wrócili do Berlina.
4.
¯al rabusiom ¿al siê wróciæ
Z pró¿n¹ torb¹ a¿ do Niemiec
Koœció³ wniwecz chc¹ obróciæ
Wszed³ na cmentarz cudzozie-
miec.
5.
Polak œwiêci³ przez Niemcami
Gdy koœcio³y wnet zawarli
Cofali siê w ty³ lasami

niezwyciê¿ona. Okaza³o siê,
¿e gdy Rosjanie zaatakowali,
maj¹c na wyposa¿eniu karabi-
ny maszynowe, tzw. kulomio-
ty, czego Niemcy nie mieli,
pierwsi opuœcili front i uciekli.
Dziadek Ignacy ucieka³ przez
las, manewruj¹c miêdzy drze-
wami, aby uchroniæ siê przed
kulami. Uda³o mi siê uciec,
a kiedy dotar³ do oddzia³ów,
koledzy zauwa¿yli, ¿e mia³
przestrzelon¹ czapkê i siedem
dziur w wojskowym p³aszczu.
¯adna jednak nie zrani³a go,
co by³o wyj¹tkowym szczê-
œciem.
Walczy³ równie¿ w Powstaniu
Wielkopolskim. Kiedy zbli¿a³
siê z oddzia³em do rodzinnych
stron, zosta³ wyznaczony z ko-
leg¹ do przemarszu zwiadow-
czego. Dziadek Ignacy miesz-
ka³ w Gliñsku, a jego kolega
w Koszanowie. Znaj¹c teren,
wiedzieli, gdzie bezpiecznie
mo¿na siê poruszaæ. Gdy mia-
³em 7 lub 8 lat, dziadek popro-
wadzi³ mnie tras¹ zwiadu, któ-
ra pozwoli³a opanowaæ Œmi-
giel. Szliœmy nad strumykiem,
który p³yn¹³ ze wzgórz Œmi-
gla, gdzie s¹ Ÿród³a – cieki
wodne. P³ynie on miêdzy dwo-
ma niewielkimi lasami. To
w³aœnie tam, o zmroku, za-
uwa¿yli b³yszcz¹ce he³my od-
dzia³ów pruskich. Us³yszeli
tak¿e s³owa wypowiedziane
po niemiecku – „Chyba ktoœ
idzie”. Dziadek, znaj¹c dobrze
jêzyk wroga, gdy je us³ysza³,
powiedzia³ do kolegi tak¿e po
niemiecku – „ChodŸ szybciej

Gdy wtem nasi ich dopadli.
6.
Tn¹ po œlepiach. Niemiec wyje
O litoœæ Polaka prosi
Polak mówi wy bestyje
Po có¿ Was tu diabe³ nosi.
7.
Bior¹ torby i bez broni
opuszczaj¹ Polskê œwiêt¹
A Polacy tu¿ w pogoni
Siek¹ zgrajê tê przeklêt¹
8.
Po ³bach kropi¹ i po udach
Choæ ju¿ zdychaj¹cych widz¹
A psy ³a¿¹ po ich trupach
I ¿reæ miêsa siê z nich brzydz¹
9.
Bo psy maj¹ wiêcej smaku
We polskim zabitym koniu
Ni¿eli w zdech³ym Prusaku,
który przeœmierg³ od tytoniu
10.
Takich mi³a Polska synów
Takich mia³ nasz kraj rycerzy
Chcesz siê doczekaæ wawrzy-
nów
hej w œlad przodków wst¹p m³o-
dzie¿y.

Kazimierz Rygulski

Szanowni  Mieszkañcy Miasta i Gminy
Œmigiel!

Dziêki Pañstwa g³osom otrzyma³am mandat do Sejmi-
ku Województwa Wielkopolskiego.

Dziêkujê, ¿e zechcieliœcie Pañstwo swój g³os oddaæ w³a-
œnie na mnie! Czujê siê zaszczycona takim zaufaniem!

Jest to ogromny zaszczyt ,jak równie¿ zobowi¹zanie do
pracy i godnego  reprezentowania Pañstwa. Do³o¿ê wszyst-
kich starañ ,by najbli¿sze cztery lata jak najlepiej wykorzy-
staæ dla dobra Województwa Wielkopolskiego i naszej Ma-
³ej Ojczyzny.

Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Ma³gorzata Adamczak
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Publikacja Huberta Zbier-
skiego: „O œmigielskich wia-
trakach, cechach i organiza-
cjach rzemieœlniczych” zawie-
ra bardzo interesuj¹ce mate-
ria³y Ÿród³owe.
O tym, ¿e rozkwit Œmigla by³
zwi¹zany z si³¹ miejscowego
rzemios³a, nie trzeba nikogo
przekonywaæ. Miasto przez
lata stanowi³o arenê otwartej,
ostrej polsko-niemieckiej ry-
walizacji rzemieœlników o byt
i narodowe aspiracje. W tej,
nie zawsze szlachetnej, kon-
kurencji rodzi³a siê ekono-
miczna potêga Œmigla.
Promocja ksi¹¿ki, która odby-
³a siê 7 listopada w Zespole
Szkó³ w Œmiglu, zgromadzi³a
regionalistów, nauczycieli,
przedstawicieli wydawnictwa.
Obecni m.in. byli: burmistrz
Józef Cieœla, Zdzis³aw Wit-
kowski, prezes Towarzystwa
Mi³oœników Ziemi Koœciañ-
skiej, red. Jerzy Zielonka, kie-
ruj¹cy zespo³em autorskim
Œmigielskich Zeszytów Histo-
rycznych, dr Stefan Grys, ho-
norowy obywatel Œmigla, któ-
ry jak przyzna³ na spotkaniu,
wywodzi siê z rzemieœlniczej
rodziny œmigielskich rzeŸni-
ków.

27 paŸdziernika ju¿ po raz
pi¹ty odby³ siê konkurs „Wy-
bieramy Mistrza Piêknego
Czytania” zorganizowany

Hubert Zbierski, emerytowa-
ny nauczyciel, polonista i hi-
storyk, w latach 1973-1981
naczelnik Miasta i Gminy
Œmigiel, jest dziœ zapalonym
poszukiwaczem wydarzeñ hi-
storii miasta i okolic. Jest te¿
autorem licznych artyku³ów
i – wraz z omawian¹ pozycj¹ –
piêciu samodzielnych publika-
cji ksi¹¿kowych. Zagadnienia
z historii rzemios³a s¹ mu
szczególnie bliskie, gdy¿ jego
ojciec (rozstrzelany przez
Niemców w czasie okupacji
hitlerowskiej) prowadzi³
przed wojn¹ zak³ad fryzjerski
w Œmiglu.
Najwiêcej miejsca autor prze-

przez Miejsk¹ Bibliotekê Pu-
bliczn¹ w Koœcianie. W tym
roku przebiega³ pod has³em
„Piêkne czytanie o Koœcianie”

N o w a  k s i ¹ ¿ k a  o  œ m i g i e l s k i m  r z e m i o œ l e

M i s t r z o w i e  P i ê k n e g o  C z y t a n i a

row¹, a póŸniej spalinow¹
i elektryczn¹, to 200-250 ton
m¹ki na dobê. Jednak œmigiel-
skie rzemios³o to nie tylko
m³ynarze i piekarze. To rów-
nie¿ garncarze, ko³odzieje
i stelmachowie, kowale, kraw-
cy, kuœnierze, mielcarze (pi-
wowarzy), obuwnicy, rzeŸni-
cy, stolarze, tkacze i farbiarze,
a tak¿e wiele innych specjal-
noœci. 
Burmistrz Cieœla na promo-
cyjnym spotkaniu przypo-
mnia³, ¿e ksi¹¿ka jest ju¿ pi¹t¹
pozycj¹ wydan¹ w trakcie tej
kadencji, a urz¹d pod jego kie-
rownictwem przyk³ada wielk¹
wagê do regionalnych opraco-
wañ budz¹cych nie tylko za-
interesowanie œmigielan, ale
i dumê ze swej Ma³ej Ojczy-
zny. Ksi¹¿kê wydano przy fi-
nansowym wspó³udziale To-
warzystwa Mi³oœników Ziemi
Koœciañskiej i Cechu Rze-
mios³ Ró¿nych w Œmiglu. Dru-
ku podj¹³ siê Zak³ad Poligra-
ficzny Jana So³tysiaka w Ko-
œcianie.

tj
fot. A. Kasperska

a uczestnicy czytali fragmen-
ty ksi¹¿ki „M³odoœæ zosta³a
nad Obr¹” Adama Tomaszew-
skiego.
Do konkursu przyst¹pi³o
³¹cznie 91 uczniów z gimna-
zjów powiatu koœciañskiego.
Do fina³u dotar³o 40 osób. Po-
przedzi³y go eliminacje gmin-
ne. U nas zosta³y przeprowa-
dzone w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy w Œmiglu.
Wziê³o w nich udzia³ 21
uczniów z gimnazjów w Cza-
czu, Œmiglu, Starym Bojano-
wie, Bronikowie, Starej Przy-
siece Drugiej. Dziesiêciu
z nich zaprezentowa³o siê w fi-
nale konkursu w Koœcianie,
gdzie umiejêtnoœci czytania
ocenia³o jury pod przewodnic-
twem Janusza Dodota, kie-

rownika Teatru 112.
Tytu³ Mistrza Piêknego Czy-
tania otrzyma³a Eliza Szyma-
nowska z Gimnazjum nr 3
w Koœcianie. Jedn¹ z trzech
wicemistrzyñ zosta³a Magda-
lena Paw³owicz z Czacza. Po-
nadto wyró¿nienia otrzyma³y:
Joanna Sowa z gimnazjum
w Czaczu oraz Emilia Wieczo-
rek i Anna Musia³ ze Œmigla.
Zwyciêzcy i wyró¿nieni otrzy-
mali nagrody ksi¹¿kowe i dy-
plomy.
Serdecznie gratulujê nagro-
dzonym. Dziêkujê uczniom za
udzia³ w konkursie, a nauczy-
cielom za przygotowanie swo-
ich podopiecznych.

D. Hampel

znaczy³ wiatracznictwu i nie-
rozer walnie zwi¹zanemu
z nim m³ynarstwu. Jak pisze
we wstêpie: „Œmigiel najwiê-
cej zawdziêcza... œmigajom,
dawniejszym m³ynarzom. To
oni tworz¹ rdzeñ nazwy mia-
sta, a ich warsztaty pracy,
wietrzne m³yny, by³y znakiem
wyró¿niaj¹cym Œmigiel spo-
œród innych miast.”  Wiatraki
pojawi³y siê w Wielkopolsce
ju¿ w œredniowieczu. Obiekty
te, ca³kowicie wykonane
z drewna, potrafi³y przemleæ
oko³o tony ziarna na dobê,
podczas gdy wydajnoœæ dzi-
siejszych m³ynów napêdza-
nych energi¹ najpierw pa-
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O nieznanym bohaterze z Morownicy

  

/Przygotowania do wojny - inspekcja jednostek SG - parada w Koœcierzynie/

Dowództwo hitlerowskie przywi¹zywa³o
ogromn¹ wagê do szybkiego uchwycenia przez
zaskoczenie nie uszkodzonych mostów na Wiœle.
Do opanowania mostów tczewskich wydzielono
grupê uderzeniow¹ Wehrmachtu p³k. Medema.
Akcjê t¹ mia³o wspieraæ lotnictwo, którego zada-
niem by³o zniszczenie bombami przewodów ³¹cz¹-
cychzapalarkê z za³o¿onymi pod filarami mostów
³adunkami wybuchowymi. Polacy ju¿ w marcu
1939 r. podminowali te mosty ze wzglêdu na ich
ogromne znaczenie strategiczne.

/Mosty w Tczewie z lewej kolejowy z prawej drogowy widok
z 1939 r./

/jedno z przejœæ granicznych miêdzy  Polsk¹
a W.M.G./

 

Operacji opanowania tczewskich mostów Niemcy nadali kryptonim "Dirschau". 30.08.1939 r. rz¹d polski og³osi³ mobiliza-
cjê, tym samym polscy inspektorzy celni stali siê czêœci¹ si³ zbrojnych pañstwa. W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ przerwania przewo-
dów telefonicznych ³¹cz¹cych Szymankowo z Tczewem i innymi placówkami celnymi na terenie W.M.G., celników wyposa¿o-

 

/odprawa SG Ignacy pierwszy z lewej/

no w rakiety œwietlne, za pomoc¹ których mieli oni ostrzec
o niebezpieczeñstwie saperów w Tczewie. Ze wzglêdów na pro-
wokacje ze strony Niemców celnicy otrzymali rozkaz o zaka-
zie u¿ywania broni.

Kolejarze i celnicy w Szymankowie jak i celnicy na innych
placówkach zdawali sobie sprawê z powagi sytuacji w jakiej
siê znaleŸli, liczyli siê z myœl¹, ¿e mog¹ zgin¹æ, swoje ostatnie
trzymiesiêczne pobory wysy³ali rodzinom. Ignacy tak¿e mia³
z³e przeczucia. 31.08.39 r. ok. godz.20. na szymankowskiej stacji
rozmawia³ z kasjerem Arturem Okroy. W trakcie rozmowy
wskaza³ na stoj¹cy po drugiej stronie dworca posterunek He-
imwery i powiedzia³: "Musimy siê chyba spodziewaæ ciê¿kich
chwil panie Okroy".

W nocy z 31.08.39. na 01.09.39. mimo napiêtej sytuacji miê-
dzynarodowej dyspozytor stacji Tczew Jan Ernst wys³a³ do Mal-

borka dwa polskie parowozy, o które prosili Niemcy w celu przetransportowania wagonów z byd³em. Za³ogi parowozów uda³y
siê do Malborka, gdzie polskich maszynistów aresztowano, œci¹gniêto z nich mundury, w które ubrano niemieck¹ dru¿ynê
parowozow¹ .Rozpoczê³a siê operacja "Dirschau"/Tczew/. Pierwszy poci¹g tranzytowy z polskim parowozem i niemieck¹
obs³ug¹ w polskich mundurach, wioz¹cy ukrytych w wagonach niemieckich  ¿o³nierzy p³k. Medema, mia³ znienacka przeje-
chaæ most  na Wiœle i opanowaæ  tczewski dworzec.

Plan siê nie uda³, gdy¿ poci¹g, przeje¿d¿aj¹c przez Ka³dowo ok.4.00, wyda³
siê podejrzany polskiej placówce celnej, która przekaza³a sygna³ do Szy-
mankowa. W tym czasie w Szymankowie w budynku dworcowym od dwóch
godzin panowa³ o¿ywiony ruch. Otó¿ o godz.2.00, gdy Ignacy zakoñczy³
swój dy¿ur, który pe³ni³ od godz.24.00, i szykowa³ siê do spania, nagle obu-
dzi³ siê jego kolega z którym wspólnie dzieli³ pokój kierowca placówki Eu-
geniusz Jarszyñski.Niespokojny podszed  do okna i w ciemnoœciach zauwa-
¿y³ krêc¹cych siê przy samochodzie ludzi. Placówk  celna w Szymankowie
dysponowa³a samochodem, przy pomocy którego dostarczano do wszyst-
kich polskich placówek celnych rozmieszczonych wzd³u¿ granicy W.M.G.
z Prusami /wzd³u¿  Nogatu/ artyku³y codziennego u¿ytku, gdy¿ Niemcy
Polakom odmawiali sprzeda¿y czegokolwiek.

Z uwagi na brak gara¿u samochód parkowa³ przed szymankowskim
dworcem PKP. Jarszyñski zdenerwowa³ siê, wzi¹³ broñ i wybieg³. Po nieca-
³ym kwadransie pad³y trzy strza³y. Wszyscy celnicy poderwali siê z ³ó¿ek,
spogl¹daj¹c na puste ³ó¿ko Jarszyñskiego, postanowili go szukaæ,  ale do-
wódca insp. St. Szarek ze wzglêdów bezpieczeñstwa zakaza³ im tego. W tym
czasie Szymankowo by³o ju¿ otoczone ze wszystkich stron przez ró¿nego
rodzaju gdañskie oddzia³y paramilitarne - SS, SA, Heimwera.

Szymankowo by³o ju¿ otoczone ze wszystkich stron przez ró¿nego ro-
dzaju gdañskie oddzia³y paramilitarne - SS, SA, Heimwera.

E. Jarszyñski by³ pierwsz¹ ofiar¹ II wojny œwiatowej zgin¹³ ok. godz.
2.00. Wobec zaistnia³ej sytuacji nikt ju¿ nie spa³. Dowódca insp. Szarek zszed³
na parter do biura dy¿urnego ruchu Alfonsa Runowskiego, w którym pe³ni³
czasie s³u¿b insp. W³. Kamiñski. Ok.godz.4.00 odebrali dziwny przerwany
telefon z Ka³dowa, zaniepokoili siê tym, poniewa¿ dwa wys³ane do Malbor-
ka parowozy dawno ju¿ powinny wróciæ. Postanowili obserwowaæ tor z tego
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/Ignacy na granicy/

kierunku. Szarek poleci³ Kamiñskiemu i Runowskiemu obserwowaæ tor z parteru, sam
zaœ poszed³ na  piêtro aby z okna korytarza lustrowaæ torowisko. Ok.godz.4.15 zauwa¿yli
œwiat³a poci¹gu nadje¿d¿aj¹cego od strony Malborka. Kiedy poci¹g zbli¿y³ siê do stacji,
Szarek z piêtra zauwa¿y³ w nim niemieckich ¿o³nierzy. W tym samym czasie do biura
dy¿urnego ruchu Runowskiego wtargnêli  SA-mani z pobliskiego posterunku Heimwe-
ry, aresztowali Runowskiego i Kamiñskiego . Kiedy zorientowali siê,  ¿e na korytarzu
piêtra jest Szarek zaczêli biec ku niemu. Szarek ile si³ w nogach rzuci³ siê do ucieczki,
dopad³ do pokoju inspektorów w którym w tym czasie by³ tylko Ignacy. Zabarykadowali
siê, otwarli okno i wystrzelili przez nie rakietê. Tê na przyczó³ku mostu w Tczewie zoba-
czy³ por. Faterkowski i poleci³  niezw³ocznie ¿o³nierzom przygotowaæ most do wysadze-
nia. Rakietê dostrzeg³ te¿ zawiadowca stacji Szymankowo Pawe³ Szczecinski, który po-
bieg³ do nastawni i przestawi³ zwrotnicê, kieruj¹c poci¹g z Niemcami na œlepy tor.

W ten sposób powsta³o nieprzewidziane dla hitlerowców pó³godzinne opó¿nienie, które
saperom da³o wystarczaj¹co du¿o czasu na wysadzenie mostów w Tczewie.

Ignacy prawdopodobnie razem z Szarkiem zd¹¿yli te¿ nadaæ za pomoc¹ aparatu Mor-
sea zakamuflowan¹ wiadomoœæ o przejœciu Nogatu przez Wehrmacht - Die Gaste kom-
me uber die brucken, któr¹ odczytano na Westerplatte. O tym epizodzie jest mowa w fil-
mie "Gdañsk 1939 ", który uchodzi za paradokument.

Tradycj¹ œmigielskiego li-
ceum sta³y siê wyjazdy do
Domu Pomocy Spo³ecznej
prowadzonego przez siostry
Opatrznoœci Bo¿ej w Wielkiej
Wsi. Na pocz¹tku paŸdzierni-
ka bie¿¹cego roku wybrali-
œmy siê tam kolejny raz, aby
pomóc siostrom w zbiorze
warzyw i zarazem odwiedziæ
mieszkaj¹ce w oœrodku dzie-
ci. Wyjazd 17 wolontariuszy
odby³ siê pod opiek¹ Wojcie-
cha Ciesielskiego, organizato-
ra przedsiêwziêcia, i ksiêdza
Marcina JóŸwiaka.

Siostry jak zwykle przyjê-
³y nas serdecznie i ciep³o. Po
wspólnym œniadaniu ka¿dy
zabra³ siê do pracy. Ch³opcy
kisili kapustê, a dziewczyny j¹
szatkowa³y. Potem z panem
Ciesielskim wykopywali mar-
chew i buraczki, a dziewczy-
ny z ksiêdzem obcina³y natkê
i liœcie. W miêdzyczasie sio-
stry przynios³y ciep³¹ herbat-
kê, rogaliki i banany. Pracy

Choæ raz w ¿yciu
by³o bardzo du¿o, ale czas
szybko up³ywa³ przy wspól-
nych rozmowach i ¿artach.
Nawet nie zauwa¿yliœmy, kie-
dy praca zosta³a zakoñczona.
Byliœmy zmêczeni, ale mieli-
œmy œwiadomoœæ, ¿e robimy
coœ dobrego, bezinteresowne-
go, pomogliœmy i to siê najbar-
dziej liczy³o. Po pracy usiedli-
œmy przy wspólnym stole, od-
mówiliœmy modlitwê i zjedli-
œmy pyszny obiad. Przy ka¿-
dym talerzu znajdowa³a siê
tabliczka czekolady, kalenda-
rzyk oraz malutkie ksi¹¿ecz-
ki zawieraj¹ce piêkne myœli
Jana Paw³a II. Jedna z sióstr
przynios³a ksiêgê pami¹t-
kow¹, do której ka¿dy z nas
siê wpisa³. Nadszed³ najwa¿-
niejszy moment naszego po-
bytu i w³aœciwy cel wyjazdu.
Udaliœmy siê schodami na piê-
tro i po kolei witaliœmy siê
z dzieæmi, które bardzo siê
ucieszy³y na nasz widok. Dla
wielu osób, zw³aszcza dla

tych, które przyjecha³y pierw-
szy raz, by³a to trudna sytu-
acja. Nie ukrywaliœmy wzru-
szenia, ³ez i otwarcie dzielili-
œmy siê swoimi refleksjami,
spostrze¿eniami.

Pamiêtam swój pierwszy
pobyt w tym miejscu. To w³a-
œnie tutaj zrozumia³am war-
toœæ cierpienia i spojrza³am na
¿ycie inaczej, bo zaczê³am
doceniaæ to, co mam: zdrowie,
rodzinê, mi³oœæ, przyjaŸñ.

Mam nadziejê, ¿e wkrótce
znowu pojedziemy do Domu

Pomocy Spo³ecznej. Chcia³a-
bym, ¿eby, choæ raz w ¿yciu,
ka¿dy móg³ byæ w takim miej-
scu. Miejscu pe³nym ciep³a,
¿yczliwoœci, mi³oœci, wsparcia
i g³êbokiego œwiadectwa wia-
ry. W Wielkiej Wsi jest coœ,
czego nie mo¿na okreœliæ s³o-
wami, co ka¿e nam ci¹gle tam
powracaæ. Byæ mo¿e dlatego,
¿e tam wszyscy otwarcie
mówi¹ o swoich problemach,
ka¿dy jest sob¹ i nikt niczego
nie udaje.

Katarzyna Wojtkowiak

Sienkiewiczowskie ³amig³ówki
rozwi¹zane

W zwi¹zku z przypadaj¹c¹
15 listopada 90. rocznic¹
œmierci Henryka Sienkiewi-
cza Biblioteka Publiczna Mia-
sta i Gminy w Œmiglu zorga-
nizowa³a konkurs dla uczniów

gimnazjów – „Sienkiewiczow-
skie ³amig³ówki”. Wœród auto-
rów 78 prawid³owo rozwi¹za-
nych kuponów konkurso-
wych rozlosowano 4 g³ówne
nagrody ksi¹¿kowe i 6 nagród

pocieszenia, tak¿e w postaci
ksi¹¿ek.
Nagrody g³ówne otrzymali:
Weronika Krystek, Agnieszka
Smoczyk, Marta Koden – Sta-
ra Przysieka Druga, Ma³go-
rzata Ruciñska – Czacz. Na-
grody pocieszenia: Magdale-
na Chlebowska, Dariusz Gida-
szewski – Stara Przysieka

Druga, Joanna J¹der, £ukasz
Urbaniak, Anna Hamrol –
Czacz, Kamila Szymaniak –
Bronikowo. Gratulujemy lau-
reatom konkursu, a wszyst-
kim uczestnikom dziêkujemy
i zapraszany do wziêcia udzia-
³u w nastêpnych konkursach.

BM

c.d.n.
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W 1907 r. Robert Baden
Powell wybra³ siê z grup¹ 12
ch³opców na wyspê Brownsea
i w³aœnie w tym miejscu zor-
ganizowa³ pierwszy obóz. To
wydarzenie jest uznawane za
narodziny skautingu.
15 lipca 2007 r. jest dat¹ szcze-
góln¹ dla wszystkich skautów
i harcerzy. Nastanie niezwy-
k³y dzieñ, niezwyk³a rocznica,
niezwyk³y czas. W³aœnie wte-
dy wszyscy zbior¹ siê o œwi-
cie, aby prze¿yæ na nowo naj-
wa¿niejsz¹ chwilê swojego
harcerskiego ¿ycia, czyli z³o-
¿enie Przyrzeczenia Harcer-
skiego. Wszyscy odnowi¹ z³o-
¿one zobowi¹zanie.
W zwi¹zku z rocznic¹ 100-le-
cia skautingu nastaje dla nas
okres przemyœleñ. Musimy
odpowiedzieæ sobie na pyta-
nie, czy udaje nam siê poprzez
harcerstwo i pracê z m³odymi
ludŸmi „zostawiæ ten œwiat
choæ odrobinê lepszym”, do

„Jeden œwia t ,  j edno przyrzeczen ie”
czego namawia³ nas Baden
Powell – za³o¿yciel skautingu.
Jest to tak¿e dobry moment
na podsumowanie.
Corocznie w styczniu przepro-
wadzany jest spis harcerski.
Wszyscy opiekunowie i senio-
rzy wype³niaj¹ imienn¹ ankie-
tê, a prowadz¹cy dru¿yny an-
kietê o swoich dru¿ynach.
W ten sposób wiemy, ilu jest
harcerzy w ca³ej Polsce,
w poszczególnych wojewódz-
twach, miastach. Wiemy, ile
jest dru¿yn mêskich, ile ¿eñ-
skich; ile dzia³a na wsi, ile w
mieœcie; czy dzia³aj¹ wed³ug
jakiejœ specjalnoœci. Spis har-
cerski dostarcza wielu cen-
nych informacji, choæ corocz-
nie spêdza nam sen z powiek
na kilka dni.
W 2004 r. w naszym hufcu
by³o 197 harcerzy, w 2005 r.
201, a w tym roku spisaliœmy
207 cz³onków. Gdy czêœæ huf-
ców odnotowuje spadek li-
czebnoœci, nam – choæ ma³y-
mi kroczkami – udaje siê nie
dopuœciæ do tego. Jest to efekt
spo³ecznej pracy wielu odda-

nych i zaanga¿owanych osób.
W styczniu otrzymaliœmy mi³e
i niecodzienne wyró¿nienie.
Komendant Chor¹gwi Wiel-
kopolskiej Jaros³aw Rura
przyzna³ je Komendzie Hufca
Œmigiel za najm³odszy i naj-
bardziej zaanga¿owany w roz-
wój hufca zespó³ instruktorski
w 2005 r. Odzwierciedla ono
trud pracy instruktorów, tak-
¿e tych starszych, którzy mo-
tywuj¹ nas do dzia³ania.
Dziêki tym wysi³kom wzrasta
tak¿e liczba dru¿yn, w któ-
rych na co dzieñ pracujemy
z dzieæmi i m³odzie¿¹. Obec-
nie jest ich 11. Dru¿yny s¹
w wiêkszoœci koedukacyjne,
jednak podzielone wed³ug
wieku ich cz³onków, ze wzglê-
du na zró¿nicowan¹ specyfikê
pracy. We wrzeœniu 2005 r.
stworzyliœmy w Œmiglu dwie
dru¿yny wêdrownicze. Sku-
piaj¹ one harcerzy od 16 do 25
roku ¿ycia. Jest to pewnego
rodzaju nowoœæ w naszym
hufcu, ale to doœwiadczenie
ju¿ przynosi efekty. Obecnie
naszym celem jest stworzenie

krêgu instruktorskiego, który
by³by miejscem dzia³ania dla
instruktorów – przede wszyst-
kim osób po 25 roku ¿ycia.
Ciekawa jest tak¿e oferta pro-
gramowa dla naszych harce-
rzy. Podsumowaniem realizo-
wanego programu „Jeden
œwiat, jedno przyrzeczenie”
bêdzie udzia³ reprezentacji
hufca w Zlocie Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego „Kielce
2007”, w sierpniu 2007 r. Dla
nas to przede wszystkim pod-
sumowanie naszej kilkuletniej
pracy, ale tak¿e mo¿liwoœæ
pokazania i wypromowania
naszego œrodowiska harcer-
skiego. Przygotowania s¹ ju¿
bardzo daleko posuniête. Zlot
zostanie  zorganizowany po
6 latach, wiêc dla obecnych,
m³odych harcerzy ma wyj¹t-
kowe znaczenie.
Rodziców harcerzy, naszych
przyjació³ i po prostu wszyst-
kich ciekawych zapraszamy
na nasz¹ stronê internetow¹
www.smigiel.zhp.wlkp.pl

pwd. Karol W³odarczak

Harcerska pierwsza pomoc
w szko³ach!
W czer wcowym numerze
„WŒ” informowaliœmy czytel-
ników o zorganizowanym
przez œmigielskich harcerzy
z 6. Dru¿yny Wêdrowniczej
„Nie, bo nie” kursie pierwszej
pomocy przedmedycznej. Pi-
saliœmy wówczas równie¿
o dalszych planach. Dziœ pra-
gniemy pochwaliæ siê osi¹-
gniêciami. Naszym sukcesem
jest pozyskanie œrodków ze
Starostwa Powiatowego w Ko-
œcianie oraz Urzêdu Miejskie-
go w Œmiglu na wspó³finanso-
wanie zakupu fantoma (urz¹-
dzenie do nauki resuscytacji).
Sprzêt ten mo¿e i powinien
byæ wykorzystywany przez
organizacje publiczne do na-
uki udzielania pierwszej po-
mocy. Dlatego te¿ zachêcamy
wszystkie chêtne instytucje
do skontaktowania siê z nami
i skorzystania z posiadanego
przez nas sprzêtu i wiedzy.

Dru¿yna, któr¹ prowadzê,
rozpoczê³a równie¿ na pocz¹t-
ku listopada br. seriê pokazów
posiadanych przez nas umie-
jêtnoœci z zakresu niesienia
pierwszej pomocy w szko³ach
podstawowych w ca³ej gmi-
nie. Odwiedziliœmy ju¿ Broni-
kowo, Czacz, Star¹ Przysiekê
Drug¹ oraz Stare Bojanowo.
Wszêdzie zostaliœmy ciep³o
przyjêci, a uczniowie z zainte-
resowaniem brali udzia³ w za-
jêciach. Postanowiliœmy rów-
nie¿, korzystaj¹c z zaintereso-
wania, przeprowadziæ kon-
kurs „Klasa pomocna na 6”,
który wy³oni najlepsz¹ w za-
kresie udzielania pierwszej
pomocy grupê w gminie.
O szczegó³ach poinformuje-
my wkrótce.

pwd. Bartosz Snela

11 listopada - Dzieñ (nie)
jak co dzieñ.
Tego roku harcerki i harcerze
z Hufca ZHP Œmigiel obcho-

dzili Dzieñ Niepodleg³oœci,
uczestnicz¹c w Rajdzie „Wi-
taszkowcy” im dr Franciszka
Witaszka. Zosta³ on przygoto-
wany przez 6. Dru¿ynê Wê-
drownicz¹ „Nie, bo nie”.  Po-
nad 40 druhen i druhów wziê-
³o udzia³ w grze terenowej,
której celem by³o wcielenie
siê w ¿o³nierzy-powstañców
i odzyskanie niepodleg³oœci.
Z m a g a n i a  t e  w y g r a ³ a
11.SHDW „W³óczykije” im.
Królowej Jadwigi ze Œmigla,
ale tak naprawdê ideê przy-
swoili sobie wszyscy. W nocy
z 10/11 listopada udaliœmy siê
do Domu Harcerza, gdzie
przy piêknym ognisku i w asy-
œcie powiewaj¹cych bia³o-
czerwonych flag porozmawia-
liœmy o patriotyzmie i harcer-
skich idea³ach. 11 listopada
rano opuœciliœmy salê gimna-
styczn¹ Zespo³u Szkó³ w Œmi-
glu i udaliœmy siê na mszê œw.,
która corocznie odprawiana
jest w intencji ojczyzny oraz
zmar³ych harcerzy. Po mszy
poczty sztandarowe, delega-

cje,  a nastêpie harcerze
i mieszkañcy przemaszerowa-
li pod obelisk poœwiêcony hm.
Zbigniewowi £ukomskiemu,
sk³adaj¹c tak¿e wi¹zanki pod
tablic¹ poœwiêcon¹ Francisz-
kowi Witaszkowi, powstañ-
com wielkopolskim oraz pole-
g³ym na Placu Rozstrzela-
nych. Pod obeliskiem odby³
siê Apel Poleg³ych, który po-
prowadzi³ hm. Ryszard Duda.

Dziêkujemy serdecznie
Pani Dyrektor Jolancie Sobec-
kiej, administracji oraz wszyst-
kim pracownikom szko³y
w Œmiglu za pomoc w organi-
zacji rajdu oraz Panu Dyrek-
torowi Eugeniuszowi Kurasiñ-
skiemu i pracownikom Cen-
tr um Kultur y w Œmiglu,
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Œmiglu, pocztom sztandaro-
wym i delegacjom za pomoc
w organizacji i udzia³ w obcho-
dach Narodowego Œwiêta Nie-
podleg³oœci.

phm. Magdalena Stachowska
pwd. Bartosz Snela

Wieœci z Harcówki
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2 paŸdziernika – Robaczyn
Oko³o godz. 1900 w Robaczynie
zatrzymano 46-letniego miesz-
kañca gminy Œmigiel, który je-
cha³ rowerem, maj¹c 0,8 ‰ alko-
holu w wydychanym powietrzu.
3 paŸdziernika – Œmigiel
Oko³o godz. 840 na ul. Kiliñskie-
go zatrzymano 40-letni¹ miesz-
kankê gminy Przemêt, która kie-
rowa³a osobowym Volvo, bêd¹c
w stanie nietrzeŸwym – 0,7 ‰
alkoholu w wydychanym powie-
trzu.
3 paŸdziernika – Œmigiel
Mieszkaniec Wolsztyna poinfor-
mowa³ policjê, ¿e 2-3 paŸdzierni-
ka nieustalony sprawca z parkin-
gu przy ul. Koœciuszki w Œmiglu
skrad³ samochód typu bus (kon-
tener) koloru bia³ego m-ki IVE-
CO o nr rejestracyjnym PWL
05KL. Poszkodowany straty oce-
ni³ na 25.000 z³. Prosimy o kon-
takt wszystkie osoby, które po-
siadaj¹ jakiekolwiek spostrze¿e-
nia zwi¹zane z t¹ kradzie¿¹.
8 paŸdziernika
W ci¹gu kilku ostatnich dni nasi
policjanci zajmuj¹cy siê przestêp-
stwami gospodarczymi prowa-
dzili dzia³ania we wspó³pracy
z kilkoma jednostkami policji na
terenie zachodniej Polski w celu
zatrzymania oszustów. Ostatecz-
nie w Lubiniu zatrzymano jedne-
go z nich, 55-letniego mieszkañ-
ca Milicza. Jest on podejrzany
o wy³udzenie w dniu 4 paŸdzier-
nika w Œmiglu od miejscowej fir-
my ponad 1.000 z³. Na wniosek
policji i prokuratury S¹d Rejono-
wy w Koœcianie w dniu 8 paŸ-
dziernika aresztowa³ zatrzyma-
nego na okres 3 miesiêcy.
Mechanizm dzia³ania oszustów
by³ klasyczny i wielokrotnie ju¿
powtarzany. Polega³ na tym, ¿e
w lokalnej firmie pojawia³ siê rze-
komy przedstawiciel jakiejœ fir-
my X. Proponowa³ wspó³pracê,
szuka³ dostawców, by³ zaintere-
sowany zakupem oferowanych
produktów (w przypadku Œmigla
chodzi³o o uzyskanie kredytu).
Roztacza³ perspektywê du¿ych
zysków i wspania³ej wspó³pracy.
Podczas rozmowy w pewnym
momencie zg³asza³ siê przedsta-
wiciel innej firmy Y (wspólnik
oszusta), który oferowa³ sprze-

da¿ jakiegoœ produktu (w przy-
padku Œmigla by³y to procesory).
Do rozmowy wtr¹ca³ siê przed-
stawiciel firmy X, bêd¹c bardzo
zainteresowanym ofert¹ i chc¹c
zakupiæ produkt. Z uwagi na bli-
¿ej nieokreœlone przez oszustów
przeszkody t³umaczyli, ¿e nie
mog¹ zawrzeæ umowy bezpo-
œrednio pomiêdzy sob¹. Wów-
czas przedstawiciel firmy X pro-
ponowa³ lokalnemu biznesmeno-
wi zakup produktu, który zobo-
wi¹zywa³ siê odkupiæ za kilka
godzin czy te¿ kilka dni, oczywi-
œcie z prowizj¹. Biznesmen kupo-
wa³ produkt i liczy³ zyski, gdy
tymczasem nikt ju¿ siê nie zg³a-
sza³. Produkt zaœ okazywa³ siê bu-
blem, którego nikt nie chcia³ ku-
piæ, lub towarem o du¿o ni¿szej
wartoœci.
10 paŸdziernika – gm. Œmi-
giel
Wszczêto dochodzenie przeciw-
ko 33-letniemu mieszkañcowi
gminy Œmigiel, który w ostatnim
czasie na terenie powiatu doko-
nywa³ zakupu samochodów
o wartoœci kilkuset z³otych, wp³a-
caj¹c jedynie czêœæ nale¿noœci,
zobowi¹zuj¹c siê jednoczeœnie
do sp³aty reszty w ci¹gu kilku ty-
godni. Pomys³owy oszust uzy-
skane w ten sposób samochody
sprzedawa³ w punktach skupu
z³omu, zastawia³ pod po¿yczki
lub te¿ sprzedawa³ dalszym na-
bywcom. Oczywiœcie pierwotny
w³aœciciel pojazdu nigdy nie od-
zyskiwa³ ca³ej nale¿noœci. Zebra-
no materia³ œwiadcz¹cy o co naj-
mniej czterech takich oszu-
stwach. Nie wyklucza siê, ¿e jest
ich znacznie wiêcej.
14 paŸdziernika – Stare Bo-
janowo
Oko³o godz. 2240 zatrzymano 23-
letniego mieszkañca gminy Œmi-
giel, który jecha³ rowerem, ma-
j¹c 1,3 ‰ alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.
16 paŸdziernika – Wydorowo
Oko³o godz. 2220 na drodze nr 5
23-letni mieszkaniec powiatu
Miêdzychód, kieruj¹c samocho-
dem ciê¿arowym IVECO, potr¹-
ci³ jad¹cego rowerem w tym sa-
mym kierunku 56-letniego
mieszkañca powiatu Koœcian.
W wyniku wypadku rowerzysta

dozna³ licznych obra¿eñ, w tym
pêkniêcia podstawy czaszki, i zo-
sta³ przewieziony do szpitala. Po-
licja prowadzi postêpowanie ma-
j¹ce na celu wyjaœnienie okolicz-
noœci zdarzenia.
18 paŸdziernika – Broñsko
Oko³o godz. 1540 w Broñsku za-
trzymano 46-letniego mieszkañ-
ca gminy Œmigiel, który kierowa³
¯ukiem, maj¹c 1 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.
19 paŸdziernika – Œmigiel
Ok. godz. 1820 zatrzymano 50-let-
niego mieszkañca gm. Œmigiel
jad¹cego w stanie nietrzeŸwym
rowerem – 2 ‰ alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.
20 paŸdziernika – Œmigiel
W nocy z czwartku na pi¹tek ze
zbiorników  samochodu ciê¿aro-
wego zaparkowanego w Œmiglu
skradziono paliwo o wartoœci ok.
1000 z³
(Czyn z art. 279§1 KK zagro¿o-
ny kar¹ od 1 roku do 10 lat po-
zbawienia wolnoœci)
20 paŸdziernika – gm. Œmi-
giel
Ok. godz. 2100 w jednej z miejsco-
woœci gm. Œmigiel nieznany
sprawca zniszczy³ samochód
osobowy, wrzucaj¹c do jego wnê-
trza ( po zbiciu szyby) ³atwopaln¹
ciecz, któr¹ podpali³. W³aœciciel-
ka wyceni³a powsta³¹ szkodê na
kwotê 4000 z³.
(Czyn  z art. 288 KK zagro¿ony
kar¹ od 3 miesiêcy do 5 lat po-
zbawienia wolnoœci.)
 20 paŸdziernika – Nowa
Wieœ
PóŸnym popo³udniem zatrzyma-
no rowerzystê – 1‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.
3 listopada – Przysieka Pol-
ska 
Oko³o godz. 2225 zatrzymano 19-
letniego mieszkañca gm. Ko-
œcian, który jecha³ rowerem,
maj¹c 1,1 ‰ alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.
 7 listopada – gm. Œmigiel
W okresie od 06.11. godz. 1100 do
07.11. godz.820 na terenie jednej
ze stacji paliw w gminie Œmigiel
nieznany sprawca po odbezpie-
czeniu stojaka z butlami gazowy-
mi ukrad³ cztery butle z propa-
nem – butanem o wartoœci 400
z³.
9 listopada – Stary Bia³cz
O 1500 zatrzymano 50-letniego

motorowerzystê z gminy Œmigiel
– 1,5‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.
9 listopada – Karœnice
O godz. 1630 zatrzymano 45-let-
niego kierowcê Opla Astry, któ-
ry prowadzi³ samochód, maj¹c
w wydychanym powietrzu 1,1‰
alkoholu.
10 listopada – Koœcian
Na drodze nr 5 ok. 1350 zatrzy-
mano nietrzeŸwego kierowcê
Fiata126p, mieszkañca gm. Œmi-
giel. Czterdziestopiêciolatek mia³
1,9‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.
11 listopada – Œmigiel
Ok. 1145 na ul. Morownickiej za-
trzymano kieruj¹cego Fiatem
126p mieszkañca Œmigla. Trzy-
dziestooœmiolatek mia³ 0,8‰ al-
koholu w wydychanym powie-
trzu.
12 listopada – gm. Œmigiel
O 1130 policja zosta³a powiado-
miona o w³amaniu do pomiesz-
czeñ gospodarczych w jednej
z wiosek gm. Œmigiel. Na miej-
scu ustalono, ¿e sprawca w nocy
z 11 na 12 listopada zerwa³ zawia-
sy drzwi wejœciowych do po-
mieszczenia i ukrad³ artyku³y
spo¿ywcze o wartoœci ponad
1500 z³ na szkodê 34-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel. Szybko
ustalono sprawcê w³amania, któ-
rym okaza³a siê 33-letnia miesz-
kanka tej samej miejscowoœci.
Pomaga³ jej 22-letni brat. Policja
odzyska³a pieni¹dze w kwocie
200 z³, które pochodzi³y ze sprze-
da¿y skradzionych towarów. Po-
nadto ustalono kolejne 5 osób –
4 mieszkañców gm. Œmigiel
(w tym dwie kobiety) i mieszkañ-
ca gm. Przemêt – które zakupi³y
b¹dŸ przechowywa³y skradziony
towar. Osobom tym przedstawio-
no zarzuty o pope³nienie prze-
stêpstwa paserstwa. Odzyskano
czêœæ skradzionego mienia.
13 listopada – Œmigiel
W okresie od 12.11. godz. 2130 do 
13.11. godz. 715 na terenie jednej
z posesji w Œmiglu nieznany
sprawca uszkodzi³ samochód
osobowy Nissaan – wybi³ szybê
w przednich prawych drzwiach,
nastêpnie przy pomocy nieusta-
lonego narzêdzia  porozcina³ sie-
dzenia i kanapê. Zg³aszaj¹cy wy-
ceni³ szkody na kwotê 4000 z³.
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4 listopada Oœrodek Kultu-
r y Fizycznej i  Rekreacji
w Œmiglu przy wspó³pracy Da-
nuty Strzelczyk – nauczyciel-
ki Zespo³u Szkó³ w Œmiglu zor-
ganizowa³ pieszy rajd ze Œmi-
gla do Bronikowa. Mimo, ¿e
w nazwie by³a „jesieñ tury-
styczna”, maszerowaliœmy
w naprawdê zimowej aurze.
Na szczêœcie w gospodarstwie
agroturystycznym El¿biety

Maraton Poznañski
jest najwiêkszym marato-
nem w Polsce. 15 paŸ-
dziernika stanê³o na jego
mecie 2753 zawodników,
a wœród nich wyj¹tkowa
liczba zawodników z gmi-
ny Œmigiel.

Ka¿dego roku w Szkole
Podstawowej w ̄ egrówku zu-
chy ze „S³onecznej Gromady”
przygotowuj¹ monta¿ s³owno-
muzyczny poœwiêcony Oj-
czyŸnie.
Na uroczystym apelu przywo-
³ano wspomnienia o uczniach,
którzy w latach 1906-1907 bra-
li udzia³ w strajku szkolnym
w ¿egrowskiej szkole. Szcze-
gólnie ciep³o jest tu wspomi-
nany Maciej Ranka, któr y
przekaza³ szkole dyplom uzy-
skany w 1930 r. za walkê
o polsk¹ szko³ê.
Zuchy razem z uczniami, ma-

I Œmigielska Jesieñ Turystyczna

Nasi biegacze

Szko³a w ¯egrówku – szko³¹ z tradycjami

i Ryszarda Haberników, gdzie
by³a meta rajdu, czeka³a ju¿
gor¹ca herbata i pyszny pla-
cek. Ogrzaliœmy siê w wigwa-
mie przy pieczeniu kie³basek
nad ogniskiem. Wœród uczest-
ników rajdu rozlosowaliœmy
nagrody.
W rajdzie wziêli udzia³ ucznio-
wie z Zespo³u Szkó³ w Broni-
kowie i Œmiglu wraz z opieku-
nami.

ZR

j¹c w pamiêci 1 pkt. Prawa
Zucha – „Zuch kocha Boga
i Polskê”, wiele serca w³o¿yli
w przygotowanie wystawy
okolicznoœciowej, na której
mo¿na by³o zobaczyæ pami¹t-
ki, medale i fotografie zwi¹za-
ne z uczestnictwem dziadków
i pradziadków w wojnach
œwiatowych.
Ka¿dego roku 2. Œrodowisko-
wa Dru¿yna Harcerska „S³o-
neczna Gromada” uczestniczy
te¿ w uroczystej mszy œw.
w koœciele parafialnym w Wil-
kowie, w apelu poleg³ych oraz
w rajdzie „Witaszkowcy”.

W sobotê, 4 listopada 2006
r. w Niet¹¿kowie odby³ siê
„Huber tus 2006.” Impreza
zorganizowana przez uczniów
II klasy Technikum Hodowli
Koni dla osób kochaj¹cych
konie i przebywanie z nimi na
³onie natury. G³ównymi orga-
nizatorkami by³a Ewa Kamie-
niarz i Nikoleta Górska. Pogo-
da pokrzy¿owa³a trochê plany
przebiegu gonitwy za lisem.
Mimo chwilami padaj¹cego
œniegu i przeszywaj¹cego zim-

„Hubertus 2006.” na dopisywa³y dobre humory.
Oko³o godz. 10 orszak: dwóch
bryczek i dwunastu jeŸdŸców,
wyjecha³ ze szko³y w Niet¹¿-
kowie w stronê Œmigla, w oko-
lice wiatraków. Na hipodro-
mie za wiatrakami odby³a siê
tradycyjna gonitwa za lisem.
Potem wszyscy przejechali do
Niet¹¿kowa, gdzie w szkolnej
sto³ówce czeka³a na wszyst-
kich gor¹ca kawa, bigos, kie³-
baski oraz ciasto.

ek

M.D.

Nasi reprezentanci ukoñczyli
bieg z dobrymi wynikami: Ja-
cek Sobolewski 372. m., Ma-
teusz Jankowski 572. m., Ire-
neusz Koller 716. m. Micha³
Szkudlarek (nasz najstarszy
zawodnik) 1325. m., Rados³aw
Majewski 1761. m. Trasa bie-
gu prowadzi³a ulicami miasta
Poznania przez Rynek Stare-

go Miasta z met¹ nad Malt¹.
22 paŸdziernika w Zb¹szyniu
zosta³ natomiast rozegrany
XIX Bieg Zb¹skich na dystan-
sie 20 km, wokó³ jeziora B³êd-
no. Udzia³ w tym biegu bra³o
115 zawodników, wœród nich
Micha³ Szkudlarek, któr y
zaj¹³ w kat. wiekowej pow. 70
lat doskona³e 3. m.

M.D.






