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Kolejne ma³¿eñskie pary w gminie
Œmigiel zosta³y uhonorowane me-

dalami Prezydenta RP za „D³ugolet-
nie po¿ycie ma³¿eñskie”. Uroczyste
wrêczenie odznaczeñ, którego doko-
na³ Burmistrza Œmigla - Wiktor Sne-
la w asyœcie Wies³awy Poleszak-Kra-
czewskiej  -  zastêpcy burmistrza,
Wies³awa Kasperskiego - przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej, Macieja Wi-

Z£OTE PARY
œniewskiego - sekretarza Œmigla oraz
Doroty Skorupiñskiej - kierownika
USC, odby³o siê 19 sierpnia 2014 r.
w Restauracji „Mar ta”. Za jubilatów
wzniesiono tradycyjny toast.
„Z³ote gody”, czyli jubileusz piêdzie-
siêciu lat po¿ycia ma³¿eñskiego, ob-
chodzi³y par y ze Œmigla: £ucja i Je-
rzy Bajonowie, Bo¿ena i Jerzy Hand-
ke, Maria i Aleksander Konieczni,

Bo¿ena i Jan Nyczka, z Przysieki Pol-
skiej: Maria i Józef Czaiñscy, z Cza-
cza: Jadwiga i Jerzy Homscy, Irena
i Tadeusz Walkowiakowie, z Brusz-
czewa: Janina i Kazimierz Jagodziko-
wie, z Wonieœcia: Kr ystyna i Mieczy-
s³aw Piotrowscy oraz z Broñska: Ce-
lina i Stanis³aw Witkiewiczowie.

AKA
foto A. Kasperska

Pami¹tkowe zdjêcie z uroczystoœci
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Po raz drugi w Œmiglu odby³y siê Za-
wody Sikawek Konnych oraz towa-

rzysz¹ce im wybory Miss Europy Stra¿y
Po¿arnych organizowane przez Zarz¹d
Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Koœcianie wspólnie z Zarz¹dem
G³ównym ZOSP RP w Warszawie Oddzia-
³em Wojewódzkim Zwi¹zku OSP RP Wo-
jewództwa Wielkopolskiego im. genera³a
Stanis³awa Taczaka i samorz¹dami powia-
tu koœciañskiego.
XI Europejskie i XIV Krajowe Zawody Si-
kawek Konnych rozegra³y siê na œmigiel-
skim hipodromie 17 sierpnia, a wybory
Miss Europy Stra¿y Po¿arnych zosta³y
przeprowadzone 16 sierpnia na wzgórzu
pod wiatrakami.
Do konkursu o tytu³ Miss Europy przyst¹-
pi³o osiem dziewczyn z czterech krajów:
Polski - Milena Stryjakowska, Julia Ra-
tajczak oraz Kamila Dworczak, Czech -
Veronka Hrodková i Kristina Hrodková,
S³owacji - Veronka Stanislavowá i Júlia

EUROPEJSKA MISS W ŒMIGLU

Dolanska oraz Wêgier - Andrea Csalló.
Dziewczyny ocenia³o kilkunastoosobowe
jury, któremu przewodniczy³ specjalny
goœæ: Ada Sztajerowska - Miss Polski

2 0 1 3 ,
a cz³onkami
byli przed-
stawiciele
sponsorów
i m p r e z y .
Kandydatki
na Miss po-
kaza³y siê
w czterech
ods³onach,
m.in.: w stro-
ju wieczoro-
wym, tañcu,
czy s tr o ju
z  elemen-
tami wypo-

sa¿enia stra¿ackiego. Poza tym musia³y
wykazaæ siê znajomoœci¹ sprzêtu stra¿ac-
kiego. Pomiêdzy kolejnymi ods³onami
przed publicznoœci¹ wyst¹pi³ zespó³ wo-
kalny „Fant” z Leszna.
Decyzj¹ jury Miss Europy Stra¿y Po¿ar-
nych roku 2014 zosta³a Julia Ratajczak -
mieszkanka gminy Œmigiel. Tytu³ I Wi-
cemiss otrzyma³a Czeszka - Kristina
Hrodková, zaœ II Wicemiss Milena Stry-
jakowska - równie¿ mieszkanka gminy
Œmigiel. Milena Stryjakowska zdoby³a
równie¿ tytu³ Miss Publicznoœci. Na za-
koñczenie imprezy wyst¹pi³ przed pu-
blicznoœci¹ Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy
Wielkopolscy” z Niet¹¿kowa.
Tego dnia na wzgórzu mo¿na by³o rów-
nie¿ zobaczyæ kolekcjê zabytkowych mo-
torów Henryka Daszkiewicza ze Œmigla.

AKA
foto A. Kasperska

XI Europejskie i XIV Krajowe Zawo
dy Sikawek Konnych odby³y siê 17

sierpnia na œmigielskim hipodromie. Im-
preza organizowana przez Zarz¹d Od-
dzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Koœcianie wspólnie z Od-
dzia³em Wojewódzkim Zwi¹zku OSP RP
Województwa Wielkopolskiego im. gene-
ra³a Stanis³awa Taczaka i samorz¹dami
powiatu koœciañskiego po raz drugi od-
by³a siê w mieœcie wiatraków. Jak co
roku, honorowy patronat nad imprez¹
sprawowa³ Waldemar Pawlak - prezes
Zarz¹du G³ównego ZOSP RP.
Na zawody zjecha³y dru¿yny po¿arnicze
zagraniczne z: Czech, Wêgier, S³owacji

SIKAWKOWE ZAWODY W MIEŒCIE WIATRAKÓW
i Niemiec oraz z ca³ej Polski. Konkuren-
cje odbywa³y siê w trzech kategoriach:
kobiece dru¿yny po¿arnicze, dru¿yny
zagraniczne oraz mêskie dru¿yny po¿ar-
nicze. Zwyciêskie dru¿yny mêskie i za-
graniczne mog³y siê równie¿ ubiegaæ
o Grand Prix Zawodów.
Zawody rozpoczê³y siê od uroczystego
wprowadzenia dru¿yn na hipodrom, któ-
rego dokona³ komendant zawodów dh
Grzegorz Stanis³awiak przy akompania-
mencie M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej
w Œmiglu, zaœ otwarcia zawodów dokona³
dh Kazimierz Król - cz³onek Prezydium
Zarz¹du Oddzia³u  Wojewódzkiego ZOSP
RP Województwa Wielkopolskiego, prezes
Zarz¹du Oddzia³u  Powiatowego ZOSP RP

w Koœcianie. Impreza by³a te¿ okazj¹ do
wrêczenia honorowych odznaczeñ.  Krzy-
¿e „Za propagowanie idei organizacji Eu-
ropejskich i Krajowych Zawodów Sika-
wek Konnych” otrzymali: Wojciech Ziem-
niak - pose³ na Sejm RP, Feliks Banasik -
cz³onek Zarz¹du Powiatu Koœciañskiego,
Wies³awa Poleszak-Kraczewska - zastêp-
ca Burmistrza Œmigla oraz Henryk To-
maszewski - przedsiêbiorca z Kokorzy-
na. Br¹zowy Medal „Za Zas³ugi dla Po-
¿arnictwa” otrzyma³ cz³onek dru¿yny
Roztoky U. Jilemnice z Czech.
Zmagania kobiecych dru¿yn po¿arni-
czych rozpoczê³y rywalizacjê. Wystarto-
wa³o ich ³¹cznie 12. Zwyciêsk¹ dru¿yn¹
zosta³a KDP Kaniew, drugie miejsce za-

Miss Europy Stra¿y Po¿arnych roku
2014 i Miss Polski 2013

Kandydatki na Miss
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jê³a KDP Jastrzêbie Górne, a trzecie KDP
D¹browa. Z gminy Œmigiel wystartowa-
³y dwie kobiece dru¿yny po¿arnicze:
z Machcina i Niet¹¿kowa. Pierwsza z dru-
¿yn uplasowa³a siê na miejscu pi¹tym,
a druga na miejscu dziesi¹tym.
Dru¿yny mêskie wystartowa³y w liczbie
30, z czego 3 zespo³y w osobnej klasyfi-
kacji: pomp zdejmowanych ze sikawek.
W g³ównej kategorii mêskiej zwyciêsk¹
dru¿yn¹ zosta³o OSP Topola Ma³a, dru-
gie miejsce zajê³a OSP Sworawa, a trze-
cie OSP D¹browa.Gminê Œmigiel repre-
zentowa³y 3 dru¿yny: OSP Machcin
(miejsce 14), OSP Niet¹¿kowo (miejsce
15) oraz OSP Karœnice (miejsce 26).
W klasyfikacji pomp zdejmowanych z si-
kawek tryumfowa³a dru¿yna OSP Gra-
nowice  z województwa dolnoœl¹skiego.
Drugie miejsce zajê³o OSP Straszewo II
z województwa kujawsko-pomorskiego,

a trzecie OSP Bielewo z województwa wiel-
kopolskiego.
Zagraniczne zespo³y zjecha³y do Œmigla

ska dru¿yna mêska z Polski i zagranicz-
na. Wygra³a OSP Topola Ma³a.
Organizatorzy przewidzieli równie¿ uho-
norowanie najstarszych sikawek bior¹-
cych udzia³ w zawodach oraz dru¿yn, któ-
re zjecha³y na imprezê z najdalej oddalo-
nych od Œmigla miejscowoœci w Polsce
i Europie. Najstarsza polska sikawka
z roku 1887 r. przyjecha³a z OSP w £ago-
wie, zaœ zagraniczna z 1893 r. dotar³a
z Czech i nale¿y do OSP Vranov. Polska
dru¿yna, która pokona³a najwiêcej kilome-
trów, aby dotrzeæ na zawody przejecha³a
a¿ 370 km i by³a to OSP Jastrzêbie Górne
z województwa œl¹skiego, wœród zagranicz-
nych dru¿yn wyró¿niono OSP Budapeszt
z Wêgier, która przemierzy³a 740 km.
Fundatorami pucharów byli: ministrowie,
marsza³ek oraz wojewoda województwa
wielkopolskiego, starosta koœciañski, wójt
i burmistrzowie samorz¹dów powiatu ko-
œciañskiego, Zarz¹d Oddzia³u Wojewódz-
kiego ZOSP RP w Poznaniu, Komendant
Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
oraz delegacje zagraniczne.
Niedzielnej imprezie towarzyszy³ pokaz
sikawek parowych zaprezentowany przez
czeskie dru¿yny: Klatovy i Roztoky U. Ji-
lemnice, pokaz ma³ej sikawki z Bielewa
obs³ugiwanej przez dzieciêc¹ dru¿ynê
po¿arnicz¹, a tak¿e pokazy drwali Stihl
Timbersport. Przed publicznoœci¹ wyst¹-
pi³a równie¿ wokalistka ze Œmigla - Emi-
lia Ziegler.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, któ-
rzy w³¹czyli siê w pomoc przy organiza-
cji zawodów sikawek konnych w Œmiglu,
a tak¿e sponsorom za wsparcie rzeczo-
we i finansowe.

AKA
 foto A. Kasperska

z czterech krajów:
Wêgier, S³owacji,
Niemiec i Czech.
Wêgry reprezen-
towa³y dwie dru¿y-
ny:  z Sümeg i Bu-
dapesztu. S³owacjê
dru¿yna Matejovce
nad Hornadom,
Niemcy FF Kallin-
chen Stadt Zossen,
a Czechy dwie dru-
¿yny: Osova Bity-
ska i Vranov. Zwy-
ciêzc¹ zosta³a wê-
gierska dru¿yna

Sümeg, drugie miejsce zdoby³a dru¿yna
s³owacka, a trzecie niemiecka.
O Grand-Prix zawodów walczy³a zwyciê-

OSP Karœnice w akcji

Dru¿yna z Machcina

W œwi¹teczny pi¹tek, 15 sierpnia od-
by³y siê So³eckie Do¿ynki w Bro-

nikowie, których organizatorami byli:
Rada So³ecka, so³tys, miejscowa jednost-
ka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Kó³ko Rol-
nicze i m³odzie¿. Uroczystoœæ do¿ynkowa
rozpoczê³a siê na placu przed sal¹ wiejsk¹.
Ireneusz Nowak, cz³onek Rady So³eckiej
dokona³ przywitania przyby³ych mieszkañ-
ców, dzieci, m³odzie¿ i goœci. Nastêpnie
animatorzy zabawy zaprosili dzieci do
wspólnych konkursów, gier i zabaw tere-
nowych. Najwiêkszymi atrakcjami okaza-
³y siê: zabawa z chust¹ integracyjn¹, prze-
ci¹ganie liny i malowanie kolorow¹ kred¹
na chodniku oraz biegi sztafetowe. Wszy-
scy uczestnicy gier i zabaw otrzymali s³od-
kie nagrody. Na placu zosta³y rozstawio-
ne zamki i zje¿d¿alnie dmuchane, z któ-
rych najm³odsi mogli nieodp³atnie korzy-

DOŻYNKI W BRONIKOWIE
staæ. Niema³e zainteresowanie, wœród
obecnych na pikniku do¿ynkowym, wzbu-
dzi³ przyjazd grupy patrolowej z Koœciana
Safe Hunters sp.zoo z Grodziska Wlkp.,
która zaprezentowa³a ubiór do wykonywa-
nia konwoi mienia i gotówki oraz pokaz
zakuwania kajdankami, mo¿liwoœci u¿ycia
pa³ki s³u¿bowej typu „Tonfa” do obrony
i ataku. Pracownicy ochrony obdarowali
dzieci balonami i smyczami ozdobnymi,
a starsi otrzymali d³ugopisy. Ireneusz No-
wak przedstawi³ tak¿e krótk¹ historiê po-
wstania s³u¿b ochrony, ich rozwój, pe³nio-
ne przez nich zadania i uprawnienia Agen-
cji Ochrony. Cz³onkowie Rady So³eckiej
wraz z kapel¹ na bryczkach przejechali
ulicami wsi i zaprosili mieszkañców na
dalsz¹ czêœæ obchodów do¿ynek. Nastêp-
nie g³os zabra³ so³tys So³ectwa Broniko-
wo, który w swoim wyst¹pieniu poruszy³

obecnie nurtuj¹ce rolników problemy
i bol¹czki mieszkañców wsi. Na koniec pan
Ryszard Œliwiñski ¿yczy³ wszystkim dobrej
i weso³ej zabawy, bo ca³e ¿niwo zosta³o ze-
brane. Po zakoñczonych uroczystoœciach
odby³a siê zabawa do¿ynkowa, na której
do tañca przygrywa³ zespó³ „Akces” z Bro-
nikowa.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszyst-
kim, którzy przyczynili siê do zorganizo-
wania uroczystoœci do¿ynkowych.

I. Nowak, foto E. Nowak

Grupa patrolowa z dzieæmi
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Tegoroczne gminne œwiêto plonów od
by³o siê 23 sierpnia w Czaczu. Koro-

wód do¿ynkowy przemierzy³ wieœ mija-
j¹c liczne dekoracje przygotowane na tê
okolicznoœæ przez mieszkañców. Uro-
czyst¹ mszê œw. w intencji rolników od-
prawi³ ks. proboszcz Piotr Markiewicz
w koœciele pw. œw. Micha³a Archanio³a
w Czaczu. Obrzêd do¿ynkowy odby³ siê
na boisku przy sali wiejskiej. Zgodnie ze
zwyczajem wieniec do¿ynkowy odebra³
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla -
Wies³aw Kasperski, zaœ bochen chleba
z r¹k starostów do¿ynek, którymi w tym
roku byli: Helena Fryder i Zdzis³aw B³a-
¿eczek otrzyma³ Burmistrz Œmigla - Wik-
tor Snela.
Staroœcina - Helena Fryder wraz z mê-
¿em Stefanem gospodaruje na 55 ha
gruntów rolnych w³asnych i dzier¿awio-
nych. Gospodarstwo przejêli 27 lat temu,
a dominuj¹cym kierunkiem jego rozwo-
ju jest chów trzody chlewnej. Poza pra-
cami w gospodarstwie pani Helena jest
mam¹ 5 dzieci oraz aktywn¹ cz³onkini¹
KGW w Czaczu. Jako absolwentka Tech-
nikum Ogrodniczego w Lesznie z pasj¹
prowadzi mini sad i ogródek przydomo-
wy. Nie zapomina tak¿e o innych zainte-
resowaniach i ulubionych zajêciach, ta-
kich jak wycieczki rowerowe.
Starosta - Zdzis³aw B³a¿eczek prowadzi
gospodarstwo rolne wraz z ¿on¹ Jolant¹
i synem Mariuszem. Gospodarstwo
o powierzchni 100 ha gruntów rolnych
w³asnych i dzier¿awionych zajmuje siê
g³ównie tuczem trzody chlewnej i ho-
dowl¹ byd³a opasowego. Pan Zdzis³aw
i pani Jolanta s¹ rodzicami trójki dzieci.
Starosta jest cz³onkiem grupy produ-
cenckiej, a tak¿e Kó³ka Rolniczego. Od

GMINNE ŒWIÊTO PLONÓW W CZACZU
wczesnej m³odoœci
zwi¹zany jest z Cza-
czem i rolnictwem,
które jest jego¿yciow¹
pasj¹.
W obrzêdzie, w któ-
rym uczestniczyli tan-
cerze z doros³ej grupy
Zespo³u Pieœni i Tañ-
ca „¯eñcy Wielkopol-
scy” nie zabrak³o sym-
bolicznego dzielenia
siê chlebem z tego-
rocznych plonów.
W³odarze gminy oraz
starostowie do¿ynek
czêstowali nim zebra-
nych. Nie brakowa³o
równie¿ chlebów dla
so³tysów wsi i prze-
wodnicz¹cych osiedli,
a tak¿e przyby³ych na
œwiêto starosty po-
wiatowego Andrzeja
Jêcza i przewodni-
cz¹cej Rady Powiatu
Koœciañskiego - Iwo-
ny Bereszyñskiej.
Jako, ¿e do¿ynki to
œwiêto rolników, prezes GZRKiOR - Zyg-
munt Konieczny skorzysta³ z okazji, by
podziêkowaæ d³ugoletnim prezesom Kó-
³ek Rolniczych, którzy przekazali swoje
funkcje m³odszemu pokoleniu, panom:
Leonowi Ogrodowczykowi z Czacza,
Marianowi Wawrzyniakowi z Gliñska
oraz Stanis³awowi Buchwaldowi z Mo-
rownicy.
Uroczystoœæ uœwietni³a Orkiestra Dêta
„TON” z Koœciana.
Po czêœci oficjalnej przyszed³ czas na rozryw-

kê, której dostar-
czy³y zebranym
wystêpy „¯eñ-
ców”, dzieci z miej-
scowej szko³y oraz
kapeli podwór-

kowej „Z Kopyta” z Kazimierza Biskupie-
go. Nie zabrak³o równie¿ poczêstunku
dla wszystkich uczestników do¿ynek -
pachn¹cego chleba ze smalcem i kiszo-
nymi ogórkami oraz zabawy tanecznej
przy muzyce zespo³u „Remix”.

M.D.
 foto M. Dymarkowska

Mieszkañcy witali korowód

Burmistrz Œmigla odebra³ chleb

Wieniec odebra³ przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla

Żywiołowy występ dzieci z Czacza
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Przyjaciele 28-letniego Bartka ze Œmi-
gla, który w wyniku feralnego sko-

ku do wody uleg³ powa¿nemu urazowi
krêgos³upa, nie pozostali obojêtni na tê
tragediê. M³odzie¿ zawi¹za³a Komitet Po-
mocy dla Bartka, który z rozmachem zor-
ganizowa³ akcjê charytatywn¹. Odzew
przekroczy³ ich oczekiwania, bo Œmigie-
lanie po raz kolejny pokazali, ¿e nie po-
zostaj¹ obojêtni na ludzk¹ tragediê. Prze-
mawia za tym d³uga lista sponsorów i in-
stytucji, które wspar³y inicjatywê oraz
liczni uczestnicy sobotniego festynu zor-
ganizowanego 12 lipca w ramach chary-
tatywnej akcji w Œmiglu.
Na miejskim stadionie, by rozegraæ tur-
niej zorganizowany przez dru¿ynê old-
boys „Pogoñ” Œmigiel dla Bartka zebra-
³o siê 14 dru¿yn pi³karskich: DH Trans,
Grom Czacz, Grzeœ Pol, Kowalski Nie-
t¹¿kowo, LUKS Stare Bojanowo, Makin-
tosch & Porabiantus, No Name, Nut of
Raven, Oldboys Pogoñ Œmigiel, Robson
Team, Samica Robaczyn, Sp³awie, The
Guners oraz Tel-Kom. Zwyciêzcami tur-
nieju zosta³a dru¿yna Grom Czacz, dru-
gie miejsce zaj¹³ Tel-Kom, a trzecie Ko-
walski Niet¹¿kowo. W tym samym cza-
sie na boiskach sportowych Orlik piêæ
dru¿yn kobiecych - Anio³ki Anastasiego,
No Name, Mirabelki, Stare Bojanowo
Team oraz Zumba Team - rozegra³o tur-
niej pi³ki siatkowej. Zwyciê¿y³y Anio³ki
Anastasiego. Puchary dla zwyciêskich
dru¿yn ufundowa³a Ma³gorzata Adam-
czak - pose³ na Sejm RP. Wiele atrakcji
zorganizowanych przez komitet czeka³o
po po³udniu na Œmigielan przy wiatra-
kach. Za przys³owiowy „grosz” wrzuco-
ny do puszek kwestuj¹cych na rzecz
Bartka mo¿na by³o skorzystaæ z prze-
ja¿d¿ki terenowymi autami, motorami,
bryczkami, konno, skosztowaæ domo-
wych wypieków, a dzieci mog³y wzi¹æ
udzia³ w przygotowanych dla nich grach
i zabawach. Odby³a siê te¿ zumba dla
doros³ych oraz dzieci. Na scenie wyst¹-
pi³y dziewczyny ze Studia Piosenki
„Muzol”.
Wieczorem przed publicznoœci¹ zapre-
zentowa³y siê zespo³y rockowe: Marcin
Jaœkowiak z zespo³u After Seven, Delta-
fors, Pink Elephants oraz Nut Of Raven.

ŒMIGIEL DLA BARTKA
Dzieñ zakoñczy³a dysko-
teka.
Zebrane pieni¹dze zostan¹
przeznaczone na sprzêt
i rehabilitacjê Bartka. Pu-
bliczna kwesta trwa³a przez
kolejne dwa miesi¹ce - m³o-
dzie¿ kwestowa³a na im-
prezach plenerowych, któ-
re w tym czasie odbywa³y
siê w Œmiglu, mo¿na by³o
równie¿ wspomóc akcjê
korzystaj¹c z puszek, któ-
re by³y dostêpne w wyzna-
czonych miejscach w Œmi-
glu.
To nie koniec dzia³alnoœci
komitetu. M³odzie¿ ju¿
planuje kolejne akcje,
w tym pokaz, jak postêpo-
waæ z osob¹, która ulegnie
urazowi krêgos³upa po
skoku do wody, nim przy-
jad¹ s³u¿by medyczne.
Komitet sk³ada podziêko-
wania instytucjom, spon-
sorom oraz wszystkim
osobom, które w³¹czy³y
siê do akcji.

AKA, foto A. Kasperska

Chêtnych  wolontariuszy  nie brakowa³o

Zwyciêski Grom Czacz

Grali dla Bartka
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 POCZĄTEK OKUPACJI HITLEROWSKIEJ W ŚMIGLU
WE WSPOMNIENIACH KS. MILANA KWIATKOWSKIEGO

Przypadaj¹ca w tym roku 75. rocznica
wybuchu II wojny œwiatowej sk³ania

do przypomnienia tragicznych wydarzeñ,
jakie mia³y miejsce w Polsce, a wiêc rów-
nie¿ w Œmiglu, poczynaj¹c od wrzeœnia
1939 roku. Wymownym œwiadectwem
tego czasu jest pamiêtnik spisany przez
ówczesnego œmigielskiego wikariusza -
ks. Milana Kwiatkowskiego. Kim by³ ten
ksi¹dz i jakie by³y koleje jego ¿ycia?
Ks. Milan urodzi³ siê 29 maja 1910 roku
w Kórniku. Jego ojciec by³ tamtejszym
burmistrzem. Maturê zda³
w 1929 roku w Rawiczu, a na-
stêpnie zosta³ przyjêty na
studia prawnicze na Uniwer-
sytecie Poznañskim, z któ-
rych szybko zrezygnowa³,
rozpoczynaj¹c studia filozo-
ficzne w Arcybiskupim Se-
minarium Duchownym
w GnieŸnie. Œwiêcenia ka-
p³añskie otrzyma³ 15 czerw-
ca 1935 roku z r¹k ks. abpa
Walentego Dymka. Jako
wikariusz pe³ni³ pos³ugê ka-
p³añsk¹ w: Mosinie, Buku,
Strzelcach Wielkich i od
1 lipca 1939 roku w Œmiglu.
Po aresztowaniu przez hitlerowców pro-
boszcza ks. Stanis³awa Nowaka, zosta³
mianowany ks. wikariuszem substytem
parafii w Œmiglu i Czaczu. Sam zosta³
aresztowany 6 paŸdziernika 1941 roku i
przez Fort VII w Poznaniu trafi³ do obo-
zu koncentracyjnego w Dachau, gdzie
przebywa³ do 29 maja 1945 roku. Po
opuszczeniu obozu sprawowa³ pos³ugê
kap³añsk¹ w Niemczech, m.in. w: Insell
Bad-Reichenhalt, Berthesgaden i Alten-
stadt. Pod koniec 1946 roku wróci³ do
kraju i od 1 grudnia 1946 roku zosta³ ad-
ministratorem parafii w Bia³czu Starym,
a od 1 marca 1947 roku dodatkowo ad-
ministratorem parafii w Czaczu dok¹d
przeniós³ siê 1 listopada 1947 roku. Po
32 latach pracy w parafii w Czaczu prze-
szed³ na emeryturê. Zmar³ 23 maja 1985
roku i zosta³ pochowany na cmentarzu
parafialnym w Czaczu.
Jak wspomina³ ks. Milan, pamiêtnik zo-
sta³ spisany przed aresztowaniem w 1941
roku i by³ przechowywany w wikariacie
na dachu, a nastêpnie w szklanym s³o-
iku w grobie jego ojca w Rawiczu. O wy-

buchu wojny dowiedzia³ siê z wiadomo-
œci podanych rankiem 1.09.1939 roku
przez Polskie Radio. Podzieli³ siê nie-
zw³ocznie t¹ wiadomoœci¹ z ks. prob.
Nowakiem. Atmosfera tych dni by³a przy-
gnêbiaj¹ca. Nadchodzi³y informacje
o toczonych bojach, ale 3 wrzeœnia zosta-
³a przekazana radosna wiadomoœæ o wy-
powiedzeniu wojny Niemcom przez An-
gliê i Francjê. Ks. Milan by³ œwiadkiem
smutnych po¿egnañ ¿o³nierzy z ich ro-
dzinami. Niepokój budzi³y przelatuj¹ce

nad Œmiglem samoloty oraz coraz wiêk-
sza liczba uchodŸców przemieszczaj¹-
cych siê przez Œmigiel. Po opuszczeniu
Œmigla przez policjê zosta³a powo³ana
Stra¿ Obywatelska. Przez Œmigiel wyco-
fa³y siê ostatnie oddzia³y wojska polskie-
go. Wieczorem, 3 wrzeœnia 1939 roku ks.
Milan wyruszy³ ze Œmigla wraz z innymi
ksiê¿mi w swoj¹ drogê uchodŸcy. Po-
przez Czempiñ, Œrem, Œrodê Wlkp. trafi³
do Wrzeœni, gdzie skoñczy³ siê jego szlak
uchodŸcy. 16 wrzeœnia zdecydowa³ siê na
powrót do Œmigla dok¹d po licznych
przygodach wróci³ 23 wrzeœnia. W dro-
dze powrotnej otrzyma³ informacjê
o aresztowaniu ks. prob. Nowaka. Po
zg³oszeniu siê na posterunku ¿andarme-
rii dowiedzia³ siê, ¿e w dni powszednie
nie wolno odprawiaæ mszy œw. i g³osiæ ka-
zañ. Po kilku dniach zmieniono tê decy-
zjê i mo¿na by³o odprawiaæ mszê œw., ale
bez kazania. Nasta³y trudne chwile dla
mieszkañców Œmigla. Po zamordowaniu,
w dniu 30.09.1939 roku w Niet¹¿kowie,
Niemca Ranscha o godz. 1935 pada³y
strza³y. Okaza³o siê, ¿e na podstawie de-

cyzji S¹du Bezpieczeñstwa rozstrzelano
w odwecie 8 obywateli Œmigla. Kolejny
dzieñ, tragiczny dla mieszkañców Œmi-
gla, nast¹pi³ 23 paŸdziernika, gdy oko³o
godz. 12:00 rozstrzelano kolejne 15 osób.
Za dusze poleg³ych ks. Milan odprawi³
uroczyst¹ mszê œw. zakoñczon¹ odœpie-
waniem pieœni pn. „Witaj Królowo”.
W uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych uzy-
skano zezwolenie na procesjê, która od-
by³a siê zaraz po mszy œw. T³umy wier-
nych modli³y siê z pewnoœci¹ tak¿e za

rozstrzelanych. 18 listopada
1939 roku wezwano wszyst-
kich ksiê¿y dekanatu do sta-
wienia siê na posterunku
¿andarmerii, gdzie dowie-
dzieli siê, ¿e w dni powsze-
dnie nie wolno odprawiaæ
mszy œw., a w niedziele mo¿-
na to robiæ w godz. Od 900

do 1100. Od 23 listopada
msze œw. by³y odprawiane
na probostwie. Wczeœniej,
bo 14 listopada ks. Milan
otrzyma³ wezwanie do sta-
wienia siê w Starostwie
i tam otrzyma³ polecenie wy-
znaczenia codziennie 10 za-

k³adników, którzy mieli odpowiadaæ za
bezpieczeñstwo ¿o³nierzy niemieckich.
Jak relacjonowa³ z radoœci¹ ks. Milan,
zdjêto z niego ten obowi¹zek. W tych
dniach rozesz³a siê wiadomoœæ, ¿e
w ¯egrówku Niemcy buduj¹ baraki. Oka-
za³o siê, ¿e zwo¿¹ tam rodziny wyw³asz-
czonych Polaków, m.in.: Larków, Bartko-
wiaków itd. 17 grudnia odby³ siê uroczy-
sty pogrzeb rzekomo „zamordowanych”
przez Polaków Niemców i w zwi¹zku z tym
od 16 grudnia zakazano biæ w dzwony oraz
odprawiaæ niedzielnych mszy œw. W dniu
10 grudnia przejecha³o przez Œmigiel oko-
³o 50 wozów z osobami, które zosta³y wy-
rzucone ze swoich posiad³oœci. 22 grud-
nia w³adze niemieckie poinformowa³y ksiê-
¿y, ¿e w drugie œwiêto Bo¿ego Narodze-
nia nie wolno odprawiaæ mszy œw.
Tak dzieñ po dniu, a¿ do dnia aresztowa-
nia, ks. Milan opisywa³ wa¿niejsze wyda-
rzenia w Œmiglu, ³¹cznie z bulwersuj¹cy-
mi faktami niszczenia krzy¿y i figur przy-
dro¿nych oraz policyjnymi ograniczenia-
mi uroczystoœci pogrzebowych.

Jan Pawicki, foto M. Dymarkowska

Grób ks. Milana Kwiatkowskiego w Czaczu
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W Nowej Wsi od 10 do 12 lipca 2014
roku odby³ siê cykl imprez,

w sk³ad którego wesz³y: wyjazd na basen
do Koœciana, rajd rowerowy do Siekowa
oraz festyn sportowo-rekreacyjny w No-
wej Wsi. Imprezy przeprowadzono dziê-
ki otrzymanemu wsparciu finansowemu

ze: Starostwa Powiatowego w Koœcianie,
gminy Œmigiel, Gminnej Komisji Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych
w Œmiglu oraz zaanga¿owaniu Rady So-
³eckiej, so³tysa i cz³onków Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Nowej Wsi.
Pierwszego dnia, trzydzieœcioro piêcio-
ro dzieci wraz z dziewiêciorgiem opieku-
nów pojecha³o na basen w Koœcianie.
Drugiego dnia odby³ siê rajd rowerowy
na wie¿ê widokow¹ do Siekowa. Przed
wyjazdem uczestnicy zostali pouczeni
przez policjantów o zasadach bezpieczeñ-
stwa na drodze oraz otrzymali odblasko-
we akcesoria do poruszania siê po dro-
dze (kamizelki odblaskowe, worki, opa-
ski, lampki) ufundowane przez Gminn¹
Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych ze Œmigla. Rajd odby³ siê na
trasie: Nowa Wieœ - ¯egrowo - ¯egrów-

NA SPORTOWO W NOWEJ WSI
ko - Bielawy - Wilkowo Polskie - Œniaty -
Siekowo - Kluczewo - Borek - ¯egrówko
- ¯egrowo - Nowa Wieœ, licz¹cej 30 km.
Na pó³metku, czyli przy wie¿y widoko-
wej, dla uczestników rajdu przygotowa-
no dro¿d¿ówki oraz napój.
Ostatniego dnia odby³ siê festyn rodzin-

ny. Impreza rozpo-
czê³a siê o godzinie
1500 gr¹ terenow¹.
Na linii startu zg³osi-
³o siê piêæ piêciooso-
bowych dru¿yn. Ka¿-
da otrzyma³a mapkê
z wyznaczonym szla-
kiem zabawy oraz
punktami z zadania-
mi. Na uczestników
gry na trasie czeka³o
5 zadañ: dziurawa
rura, strza³y na ma³¹

bramkê przez ³aweczkê, ³owienie rybek,
toczenie pi³ki po linkach do wiadra oraz
rzuty pi³eczek tenisowych do wiadra. Wy-
gra³a dru¿yna „dinozaurów” pokonuj¹c
dru¿yny: „mokrych”, „tygryski”, „motyl-
ki” i „muminki”. Wszy-
scy uczestnicy gr y
otrzymali nagrody rze-
czowe, a zwyciêska
dru¿yna puchar - „Z³o-
tego Gralla wspó³pracy
i wspó³dzia³ania”. Na-
stêpnie odby³y siê gry
oraz zabawy przezna-
czone dla dzieci i m³o-
dzie¿y. Rozegrane zo-
sta³y równie¿ dwa me-
cze w pi³kê no¿n¹ -
kawalerowie kontra
¿onaci i m³odzi kontra

m³odsi. Starsi grali o „puchar so³tysa”,
a m³odsi otrzymali napoje ch³odz¹ce.
Wœród kibiców pojawili siê zaproszeni
goœcie: burmistrz Œmigla - Wiktor Snela
i jego zastêpca - Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska. W dalszej czêœci spotkania,
wszyscy zawodnicy, uczestnicy gier i za-
baw, kibice, jak równie¿ zaproszeni go-
œcie udali siê na ognisko, gdzie mogli po-
siliæ siê: kie³bas¹, chlebem ze smalcem
oraz skosztowaæ domowych wypieków
przygotowanych przez mieszkanki No-
wej Wsi.
Zarz¹d OSP Nowa Wieœ, so³tys, Rada
So³ecka oraz uczestnicy serdecznie dziê-
kuj¹ za otrzymane dofinansowanie „Spor-
towej koñcówki tygodnia w Nowej Wsi”
podmiotom, które wspar³y imprezy finan-
sowo, jak równie¿ wszystkim zaanga¿o-
wanym bezpoœrednio w organizacjê po-
przez pieczenie ciast, przygotowanie kon-
kurencji oraz w ka¿dy inny sposób przy-
czyniaj¹cy siê do uatrakcyjnienia i zapew-
nienia bezpieczeñstwa uczestnikom bio-
r¹cym udzia³ w naszej imprezie.

A.W., foto archiwum

Dru¿yna pi³karzy oldboys „Pogoñ”
Œmigiel wróci³a z Èervené Vody

w Czechach ze zwyciêskim pucharem.
Œmigielscy zawodnicy od dwóch lat
utrzymuj¹ przyjacielskie kontakty
z czeskim klubem Jiskra Èervená Voda.

Z PUCHAREM Z CZECH
W ostatni weekend
lipca, po raz trzeci,
wyjechali do Czech
na towarzyskie roz-
grywki zorganizowa-
ne w ramach turnie-
ju, w którym udzia³
wziêli równie¿ zawod-
nicy zespo³u „Sokó³”
W³oszakowice. Tym
razem œmigielscy pi³-
karze pojechali do
Czech w towarzystwie
¿on oraz dzieci. Do-
ping rodzin pomóg³ im wygraæ turniej
i przywieŸæ do Œmigla zwyciêski puchar.
Korzystaj¹c z okazji grupa wolny czas,
poza turniejem, poœwiêci³a zwiedzaniu

górskich terenów, wœród których po³o-
¿ona jest Èervená Voda.

AKA
foto AJ

Przygotowania do rajdu

Wycieczka w góry

Pami¹tkowe zdjêcie z Czech

Imprezy koordynowa³a so³tys wsi
Anna Wieczorek
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Dziêki zorganizowanej przez Kó³ko
Rolnicze w Nowym Bia³czu oraz so³-

tysów wsi: Nowy Bia³cz, Karœnice, Bia³cz
Stary, Broñsko, Ksiêginki imprezie pt.
„Sportowe Wakacje” dzieci i m³odzie¿
z 5 wsi gminy Œmigiel prze¿y³y trzy dni
pe³ne wra¿eñ.
W sobotê, 28 czerwca ju¿ od godziny 900

na boisko sportowe znajduj¹ce siê pomiê-
dzy Nowym Bia³czem, a Karœnicami
t³umnie zaczêli przyje¿d¿aæ pierwsi ro-
werzyœci. Punktualnie, o godzinie 915

wyruszy³ „Rajd rowerowy”, którego met¹
by³a stacja Œmigielskiej Kolejki W¹sko-
torowej. O godzinie 1000 cykliœci dojecha-
li na miejsce. Na stacji kolejki w Œmiglu
czeka³o na nich wiele atrakcji. Na pocz¹t-
ku zwiedzono pomieszczenie dy¿urnego
ruchu, gdzie uczestnicy mogli zobaczyæ,
jak kiedyœ wygl¹da³ m.in. rozk³ad jazdy,
kasownik biletów i szafa biletowa, maszy-
na do pisania, telefon i urz¹dzenia do ste-
rowania poci¹giem i komunikacji z kon-
duktorem. Nastêpnie ogl¹dano wagony
specjalne, m.in. wagon pocztowy, sypial-
niany, barowy oraz zwiedzono lokomo-
tywowniê ze starymi urz¹dzeniami do
naprawy poci¹gów oraz obejrzano drezy-
ny rêczne. Panowie z kolejki przygoto-
wali niespodziankê - pokaz stolarki daw-
nej i wspó³czesnej. Nastêpnie uczestni-

SPORTOWE WAKACJE
cy wyruszyli lokomotyw¹ spalinow¹, wa-
gonami turystycznymi, wagonem sypial-
nianym oraz wagonem rowerowym
w podró¿ do Starego Bojanowa. W dro-
dze powrotnej odby³ siê piknik w Roba-
czynie, gdzie równie¿ na wszystkich
uczestników czeka³o wiele atrakcji. Zo-
sta³o zorganizowane ognisko, na którym
pieczono kie³baski, odby³y siê gry oraz
zabawy dla dzieci i m³odzie¿y. Najwiêk-
szym zainteresowaniem cieszy³o siê:
przeci¹ganie liny, zabawa w figury wo-
skowe oraz strza³y do bramki. Szczêœli-
wi i zmêczeni uczestnicy rajdu wrócili do
Œmigla kolejk¹, a dalej rowerami do
domu.
W niedzielê, 29 czerwca na boisku spor-
towym odby³ siê „Festyn dla dzieci i m³o-
dzie¿y”.
Na uczestników czeka³o wiele atrakcji, ta-
kich jak:
- pokaz tresury psów w wykonaniu szko-
³y wychowania psów z Racotu,
- pokaz motorów w wykonaniu ekipy Hu-
berta Skórzanka z Koœciana,
- gry i zabawy dla dzieci z nagrodami pro-
wadzone przez pracowników Centrum
Kultury w Œmiglu.
Dzieci i m³odzie¿ otrzymali lody, a na za-
koñczenie zorganizowano piknik przy
grillu.

W poniedzia³ek, 30 czerwca organizato-
rzy zorganizowali „Turniej pi³karski”.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pi³ki, a na
zakoñczenie turnieju m³odzie¿ poczêsto-
wa³a siê sma¿onymi kie³baskami. Impre-
za odby³a siê dziêki zaanga¿owaniu Kó³-
ka Rolniczego w Nowym Bia³czu oraz
so³tysów: Nowego Bia³cza, Karœnic,
Broñska, Starego Bia³cza, Ksiêginek oraz
pozyskanemu dofinansowania z powiatu
koœciañskiego w ramach programu pn.
„Wakacje na sportowo” i Urzêdu Miej-
skiego w Œmiglu oraz Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych. Wszystkim grantodawcom organi-
zatorzy serdecznie dziêkuj¹!

Anna Jaworska

Z atrakcji skorzysta³y g³ównie dzieci

W lipcu i sierpniu br. odby³y siê
           w Gminnym Centrum Informacji
tygodniowe zajêcia komputerowe dla dzie-
ci, w których wziê³o udzia³, zarówno w lip-
cu jak i sierpniu, piêtnaœcioro dzieci
w wieku od 6 do 12 lat. Zajêcia ³¹czy³y
zabawê z nauk¹.
W lipcu dzieci  wykona³y pocztówki z wa-
kacji oraz naklejki z ulubionymi, bajko-
wymi postaciami. Pozna³y stronê
www.zyraffa.pl, na której s¹ zamieszczo-
ne zabawy edukacyjne, krzy¿ówki multi-

W Widziszynie 28. raz odby³ siê Bieg
PrzyjaŸni. Tegoroczny bieg na dy-

stansie 5 km zosta³ zorganizowany 10
sierpnia br. Wœród biegaczy nie zabrak³o
Micha³a Szkudlarka z Przysieki Polskiej,
który w swojej kategorii wiekowej zaj¹³
pierwsze miejsce.
15 sierpnia br. w Kobylinie odby³ siê 23.
bieg im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
na dystansie 15 km. Bieg ukoñczy³o 200
zawodników, a wœród nich Micha³ Szku-
dlarek. By³ to ju¿ osiemnasty udzia³ tego
zawodnika w tej imprezie. Tym razem

WAKACJE W GCI
medialne i quiz z klimatem.By³a te¿ za-
bawa z ortografi¹ w grze „Walka z byka-
mi” i kalambury. Na zajêciach w sierp-
niu dzieci zrobi³y plan lekcji i zak³adki
do ksi¹¿ek jednoczeœnie ucz¹c siê two-
rzyæ tabelê, wpisywaæ w ni¹ tekst oraz
wklejaæ obrazki w programie Microsoft
Word. Starsze dzieci pozna³y program
Microsoft Publisher robi¹c w nim plaka-
ty i zaproszenia. Dzieci m³odsze w pro-
gramie Paint tworzy³y obrazki i bawi³y
siê kolorami. Nie zabrak³o ulubionych

gier i zabaw komputerowych, które dzie-
ci same wyszukiwa³y w Internecie. Ka¿-
dego dnia nie zapominano o gimnasty-
ce. Dzieci pokazywa³y æwiczenie, które
musia³a powtórzyæ ca³a grupa. Bawiono
siê równie¿ bez komputerów w zabawy
s³owne „³amanie jêzyka” lub rozwi¹zywa-
nie „Sudoku”. Czasu wystarczy³o tak¿e
na wspólne kolorowanie obrazków.
Na zakoñczenie zajêæ wszystkie dzieci
otrzyma³y prace, które wykona³y w cza-
sie zajêæ oraz dyplomy i s³odki upominek.

I.F.

BIEG ZA BIEGIEM
zaj¹³ 6. miejsce w swojej kategorii wieko-
wej. Ju¿ nastêpnego dnia wzi¹³ udzia³
w æwieræmaratonie, w Karczmie Boro-
wej, w którym by³, po raz kolejny, najstar-
szym zawodnikiem wœród 600 startuj¹-
cych biegaczy.
15 sierpnia br. w Maratonie Solidarnoœci
w Gdañsku pobieg³a zawodniczka œmi-
gielskiej Sekcji Biegacza - Kinga Zieliñ-
ska, która tego dnia zajê³a 3 miejsce
w kat. wiekowej pow. 40 lat.
Biegacze sekcji wystartowali 24 sierpnia
br. w 15 Toyota Pó³maratonie Wa³brzych.

Trasa biegu wynosi³a 21 km i by³a wy-
znaczona ulicami miasta, co sprawi³o, ¿e
oprócz dziewiêciu podbiegów charakte-
ryzowa³a siê nawierzchni¹ asfaltow¹
i brukiem. Z t¹ trudn¹ tras¹ zmierzy³o
siê a¿ 1500 zawodników. Kinga Zieliñska
zajê³a tego dnia 6 miejsce w swojej kate-
gorii wiekowej, Marian Skrzypczak miej-
sce 23, a Micha³ Szkudlarek miejsce 13.
Pan Micha³ okaza³ siê tym razem o pó³
miesi¹ca za m³ody, by zdobyæ nagrodê
dla najstarszego zawodnika biegu.

M.D.
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ZIEMIA ŒMIGIELSKA W 1939 ROKU CZ.III

Dnia 29 wrzeœnia burmistrz Hent-
schel nakaza³ so³tysowi z Gliñska do-

starczyæ 4 podwody (wozy konne) na skraj
lasu w Niet¹¿kowie. Pod¿egaczami do
zbrodni byli miejscowi Niemcy ze Œmigla
z burmistrzem Hentschlem na czele. Tego
samego dnia, przed godz. 2300, wybuch³
po¿ar w zabudowaniach gospodarczych
Niemca Richarda Langnera w Niet¹¿ko-
wie. Na wieœæ o tym miejscowa ludnoœæ
przybieg³a gasiæ po¿ar. Oko³o godz. 2330

na miejsce po¿aru przyjecha³o podwoda-
mi konnymi, dostarczonymi przez so³tysa
wsi Gliñsko, wojsko niemieckie z Radomic-
ka. ¯o³nierze okr¹¿yli zagrodê i œcieœnia-
j¹c pierœcieñ okr¹¿enia zegnali Polaków
bli¿ej p³on¹cych budynków. Nastêpnie
ustawiono ich w kolumnê dwójkow¹,
wzd³u¿ której przeszli burmistrz Hent-
schel, który nieznacznie wskazywa³ pal-
cem osoby oraz oficer niemieckiego od-
dzia³u, który wyci¹ga³ z szeregu wskaza-
nych Polaków. Aresztowano wtedy 4 Po-
laków: Karola Fr¹ckowiaka, Wiktora Ka-
mieniarza, Walentego Maækowiaka i Igna-
cego Ratajczaka, których przewieziono na
posterunek ¿andarmerii w Œmiglu. Tam
do godz. 300 rano byli przes³uchiwani przez
komendanta ¿andarmerii Konniga oraz
burmistrza Hentschla, którzy biciem i tor-
turami starali siê wymusiæ na zatrzyma-
nych przyznanie siê do niepope³nionych
czynów. Nastêpnie umieszczono ich w po-
jedynczych celach b. S¹du Grodzkiego
w Œmiglu, gdzie o godz. 700 rano znów za-
czê³o siê przes³uchiwanie przez gestapo.
Rankiem rozesz³a siê wieœæ, ¿e tej samej
nocy zosta³ zamordowany stró¿ nocny ce-
gielni w Niet¹¿kowie, Niemiec - Christian
Rausch ze Œmigla. Poder¿niêto mu gard³o.
O godz. 1100 aresztowanych 4 mieszkañ-
ców Niet¹¿kowa doprowadzono na poste-
runek ¿andarmerii, gdzie trwa³y dalsze
przes³uchiwania prowadzone przez komi-
sjê wojskow¹ z Leszna. Spisano protokó³
i zamierzano zwolniæ aresztowanych.
W tym czasie wesz³a do pokoju Niemka -
Zugehor ze Œmigla, która oœwiadczy³a, ¿e
Wiktor Kamieniarz jest ojcem poszukiwa-
nego przez Niemców Kazimierza Kamie-
niarza. Po tej informacji gestapo zatrzyma-
³o Wiktora Kamieniarza, a pozosta³ych
zwolniono.
W budynku magistrackim urzêdowa³ na
sesji wyjazdowej S¹d DoraŸny Policji Bez-
pieczeñstwa w Poznaniu, który skaza³ na
œmieræ 16 Polaków. Imienny dobór ofiar
pozostawiono miejscowym Niemcom. Oni
skompletowali listê osób przeznaczonych
do rozstrzelania, kilka godzin po zapadniê-
ciu wyroku. Z 10 zak³adników wybrano
tylko znanego dzia³acza, fryzjera - Feliksa

Zbierskiego. Zatrzymano te¿ wspomniane-
go ju¿ Wiktora Kamieniarza oraz w Nie-
t¹¿kowie Stanis³awa Bocka i so³tysa - Fran-
ciszka Zimmera. W Œmiglu aresztowano:
Ignacego Cieœlê, Walentego Czy¿owskie-
go i Stanis³awa Nowakowskiego, a w Wil-
kowie Polskim, Czes³awa Janickiego.
Dnia 30 wrzeœnia 1939 r. oko³o godz. 1915

ustawiono na œmigielskim rynku samo-
chody, które oœwietla³y 3 strony placu.
Stronê po³udniow¹ oœwietlano tylko w jed-
nym miejscu, ko³o gmachu apteki, przy
pomocy reflektorów motocyklowych. ̄ o³-
nierze niemieccy usunêli z ulic wszystkich
Polaków. Egzekucjê mogli ogl¹daæ tylko
Niemcy. Kilka minut przed godzin¹ 1925

pospiesznie pêdzono z urzêdu magistrac-
kiego, który mieœci³ siê w ratuszu, zbitych
i zmaltretowanych 8 skazañców - Polaków.
Popychano ich uderzeniami kolb, a ka¿dy
z nich dochodz¹c do muru apteki gin¹³
od salwy hitlerowskiego plutonu egzeku-
cyjnego. Dowodz¹cy plutonem dobija³
ofiary z broni krótkiej. Nastêpnie zak³ad-
nicy polscy z³o¿yli zmasakrowane zw³o-
ki na przygotowany wóz konny
i pod dozorem ¿o³nierzy niemieckich
przewieziono je ulicami: Jagielloñsk¹, Ki-
liñskiego i Zielon¹ (obecnie Aleja Boha-
terów) na cmentarz po¿ydowski przy ul.
Nowej, gdzie cia³a rozstrzelanych wrzu-
cono do wspólnego do³u, zakrywaj¹c zie-
mi¹ i zrównuj¹c mogi³ê z powierzchni¹
cmentarza.
Na Rynku w Œmiglu pola³a siê krew bo-
haterskich Polaków, którymi byli:
1. Bock Stanis³aw, lat 42, rolnik z Niet¹¿-
kowa.
2. Cieœla Ignacy, lat 50, drogomistrz
ze Œmigla.
3. Czy¿owski Walenty, lat 51, m³ynarz

ze Œmigla.
4. Janicki Czes³aw, lat 61, w³aœciciel be-
koniarni z Koœciana.
5. Kamieniarz Wiktor, lat 54, rolnik z Nie-
t¹¿kowa.
6. Nowakowski Stanis³aw, lat 38, w³aœci-
ciel drogerii ze Œmigla.
7. Zbierski Feliks, lat 41, fryzjer ze Œmi-
gla.
8. Zimmer Franciszek, lat 63, rolnik z Nie-
t¹¿kowa.
Odrêczny tekst w 2 jêzykach nakazano
wydrukowaæ w drukarni Antoniego
£êczyñskiego zaznaczaj¹c, aby obwiesz-
czenie wydrukowaæ na papierze z czerwo-
nym t³em. W tekœcie zapisano: „Na œlad
przestêpców nie natrafiono. W odwecie za
ten czyn s¹d skaza³ na œmieræ 16 Polaków”.
Tego samego dnia 8 Polaków rozstrzela-
no w Œmiglu, a 1 paŸdziernika w Koœcia-
nie tê sam¹ iloœæ Polaków.
W dniu 23 paŸdziernika dosz³o
w Œmiglu do nastêpnej masowej egzeku-
cji.
Zginêli:
1. Ciesielski Zygmunt, lat 57, aptekarz
ze Œmigla.
2. Firlej Jakub, lat 60, rolnik z Kotusza.
3. Kasperski Albin, lat 27, stolarz z Roba-
czyna.
4. Kreuschner Wilhelm, lat 59, ogrodnik
ze Œmigla.
5. £awniczak Józef, lat 51, naczelnik pocz-
ty ze Œmigla.
6. £ukomski Zbigniew, lat 37, budowni-
czy ze Œmigla.
7. Modliñski Brunon, lat 23, rolnik z Wy-
derowa.
8. Pioch W³adys³aw, lat 50, burmistrz ze
Œmigla.
9. Przybysz Roman, lat 40, mistrz rzeŸ-
nicki ze Œmigla.
10. Sobczak Wiktor, lat 37, urzêdnik pocz-
towy ze Starego Bojanowa.
11. Stachowiak Maksymilian, lat 61, dro-
gerzysta ze Œmigla.
12. Szymañski Leon, lat 27, czeladnik ko-
³odziejski ze Œmigla.
13. Tolksdorf Józef, lat 34, kupiec ze Sta-
rego Bojanowa.
14. Wojciechowski Brunon, lat 53, urzêd-
nik kolejowy z Olszewa.
15. Wojciechowski Stanis³aw, lat 40, rol-
nik z Wyderowa.
Skazañców, w dniu 22 paŸdziernika, zmu-
szono do wykopania masowego grobu na
cmentarzu po¿ydowskim, obok rozstrze-
lanych w dniu 30 wrzeœnia. Na przepro-
wadzenie drugiej masowej egzekucji
w Œmiglu wyznaczono godz. 1300, 23 paŸ-
dziernika 1939 r.
Od wczesnego rana, przed murem apte-

Niemiecki afisz o egzekucjach
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ki, ustawiano worki z piaskiem i zaœcie-
lono chodniki s³om¹. Na krótko przed
godzin¹ 1300 przyprowadzono do aresz-
tu miejskiego, gdzie poprzednio uloko-
wano skazañców, ks. prob. Stanis³awa
Nowaka, który mia³ udzieliæ skazanym
ostatniej pociechy religijnej.
Kilka godzin przed egzekucj¹ grupa pol-
skich zak³adników sta³a blisko miejsca
straceñ. Na nich napad³a m³odzie¿ z Hi-
tlerjugend, która bi³a i kopa³a Polaków.
Pilnuj¹cy zak³adników stra¿nicy biernie
i z radoœci¹ przypatrywali siê
temu faktowi.
Na rynek spêdzono polsk¹ lud-
noœæ cywiln¹ i ustawiono j¹ po
lewej stronie miejsca zbrodni.
Po drugiej stronie zebra³a siê
ludnoœæ niemiecka. Oko³o
godz. 1230 wypuszczono bied-
ne ofiary z aresztu miejskiego,
mieszcz¹cego siê w ratuszu.
Niemieccy ¿o³dacy, pomagaj¹c
sobie kolbami karabinów, pê-
dzili biegiem zmaltretowanych
uprzednio Polaków pod mur
apteki. Tam ka¿dy z nich od-
wrócony twarz¹ do œciany z podniesio-
nymi rêkoma prze¿y³ najstraszliwsze
chwile swego ¿ycia.
Oddzia³ egzekucyjny przyby³ dwoma sa-
mochodami i zatrzyma³ siê na rynku. ̄ o³-
nierze udali siê do restauracji niemiec-
kiej, sk¹d po pewnym czasie wyszli uda-
j¹c siê na miejsce egzekucji. Id¹c trzy-
mali w lewej rêce karabiny, a w prawej
he³my. Nastêpnie ustawili siê w dwusze-
regu. Na rozkaz dowodz¹cego pierwszy
szereg odda³ strza³y z postawy klêcz¹cej,
natomiast drugi z postawy stoj¹cej. Jeden
ze skazanych Polaków odwróci³ siê i zd¹-
¿y³ krzykn¹æ: „jeszcze Polska nie zginê-
³a!”. Wœród zgrozy przejmuj¹cego aktu,
niektórzy Niemcy klaskali w d³onie, da-
j¹c wyraz zadowolenia i aprobaty z zaist-
nia³ego faktu egzekucji.
Zw³oki pomordowanych wrzucono
w bez³adzie na wóz konny, którym wo-
¿ono wêgiel do miejscowej gazowni, a na-
stêpnie przewieziono na cmentarz po¿y-
dowski.
Sekretarz urzêdu, Polak Leonard Gra-
czyk, sporz¹dzi³ akty zgonu pomordowa-
nych podaj¹c formu³ê: w Œmiglu na Sta-
rym Rynku zosta³ rozstrzelany.
Wprowadzono godzinê policyjn¹. Zarz¹-
dzono zmiany nazw miejscowoœci, ulic
oraz napisów na urzêdach i zak³adach na
niemieckie. Nakazano z³o¿enie broni
i amunicji, przeprowadzaj¹c rewizje
w wielu domach. Burmistrz donosi³ sta-
roœcie, ¿e w Œmiglu jest 129 bezrobot-
nych i trzeba ich wywieŸæ na roboty do
Rzeszy. Nakaza³ on równie¿ zamkn¹æ pie-

karnie polskim piekarzom. We wrzeœniu
1939 r. w ¿wirowni, w Olszewie Niemiec
zastrzeli³ Antoniego D³ugiego ze Stare-
go Bojanowa, a 3 paŸdziernika nad jezio-
rem zastrzelono Feliksa Czopa z Wonie-
œcia. Kilkudziesiêciu mieszkañców gmi-
ny zosta³o uwiêzionych w Forcie VII
w Poznaniu, gdzie zginêli, b¹dŸ zostali
wywiezieni do obozów koncentracyj-
nych. W grudniu 1939 r. rozstrzelano tam
Józefa Banaszaka z Parska. Dnia 7 paŸ-
dziernika burmistrz zwróci³ siê do ko-

mendanta ¿andarmerii, by przeprowa-
dziæ rewizje w domach Polaków, by
szukaæ listy „narodowców”. Rewizje
przeprowadzono u lekarza Zenktelera,
Jerzego Gronowskiego, W³adys³awa
Fenglerskiego, Tondera Piotrowskie-
go i proboszcza Stanis³awa Nowaka.
W dniu 20 paŸdziernika burmistrz za-
¿¹da³, by policja aresztowa³a plutono-
wego Franciszka Jacygarda, szefa
kompani Obrony Narodowej w Œmiglu,
który mia³ mieszkaæ u rodziny w Ostro-
wie. Ponadto nakaza³ szukaæ Stefana
Stankowiaka i fryzjera Gucia ze Œmi-
gla oraz Micha³a Piechowiaka z Olsze-
wa, by³ego sier¿anta i hardego „naro-
dowca”. Dowódca niemieckiego woj-
ska w Œmiglu, Kurt Luckmann, napi-
sa³ do burmistrza: „dla zapewnienia
bezpieczeñstwa wojsku, trzeba nadal
osadzaæ zak³adników informuj¹c, ¿e za
ka¿dego rannego Niemca - dwóch, a za
ka¿dego zabitego - dziesiêciu zak³ad-
ników zostanie rozstrzelanych”.
W paŸdzierniku ukarano lekarza, dra
Stanis³awa Skar¿yñskiego, kar¹ 1 500
z³otych za to, ¿e ewakuowa³ siê na po-
cz¹tku wojny i nie leczy³ mieszkañców.
Ukarano te¿ Polaków, którzy w ci¹gu
3 dni nie zamalowali polskich napisów
na swoich sklepach. Zarz¹dzono, by
kupcy spisali swoje towary, a wykazy
oddali na posterunek policji. PóŸniej
zak³ady i warsztaty oddawano przyby-
³ym osadnikom niemieckim, wysiedla-
j¹c polskich w³aœcicieli. Zarz¹dzono
przymusow¹ wymianê polskich srebr-

nych pieniêdzy na niemieckie. Konfi-
skowano radioodbiorniki, gramofony
i polskie p³yty.
7 listopada w Koœcianie rozstrzelano:
Wincentego Balcera, Jana B³aszczyka,
Aleksego Grobelniaka i Miko³aja Miko-
³ajczaka ze Œmigla. Ponadto te¿: Stanis³a-
wa Ratajczaka i Stanis³awa Stanis³awskie-
go z Karœnic, Tomasza Ha³upkê z Roba-
czyna i Jana Zamelskiego ze Starego
Bojanowa.
9 listopada w lesie Kurzagóra zginêli:

Bart³omiej Adamczewski z Wo-
nieœcia, Józef Dratwiñski ze
Œmigla, Wojciech Leœny
z Przysieki Starej, Franciszek
£êcki ze Starego Bojanowa,
Franciszek Majorek z Broniko-
wa, Franciszek Matuszak z Par-
ska i Jan Nowaczyk z Wonieœcia.
Burmistrz za¿¹da³, by ¿andar-
meria aresztowa³a fanatycznych
Polaków: lekarzy - Pawlickiego
i Zenktelera, dentystê Skorac-
kiego, studenta Ciesielskiego,
prawnika Soleckiego, notariu-
sza ¯mudziñskiego i kierowni-
ka szko³y Boles³awa Antkowia-

ka.
Dnia 8 grudnia 1939 r. odby³o siê pierw-
sze wysiedlenie, które objê³o 25 polskich
rodzin. Zosta³y one umieszczone na przej-
œciowo w ¯egrowie, a po kilku dniach
przewiezione do Koœciana na dworzec,
sk¹d skierowano je do powiatów: Mie-
chów, Lublin i Soko³ów Podlaski.
Rok 1939 koñczy³ siê w atmosferze uci-
sku i terroru okupanta.

(-) mgr Franciszek Cieœlik

�ród³a (wybór)
1. Archiwum Pañstwowe w Lesznie, Akta: Der
Burgermeister der Stadt Schmiegel.
2. Cieœlik Franciszek, Miasto i by³a gmina Œmi-
giel w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945,
Poznañ 1961.
3. Cieœlik Franciszek, Powiat Koœciañski
w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945,
Opole 1970.
4. G³owacki Ludwik, 17 Wielkopolska Dywizja
Piechoty w kampani 1939 roku, Lublin 1969.
5. Gomolec Ludwik, Kubiak Stanis³aw. Terror
hitlerowski w Wielkopolsce, Poznañ 1962.
6. Relacje zebrane w wywiadach przez autora
wœród mieszkañców Œmigla i gminy Œmigiel
w latach 1951-1961.
7. Zbierski Hubert, Sylwetki rozstrzelanych
mieszkañców Ziemi Œmigielskiej w 1939 r., Œmi-
giel 2009.
8. Zielonka Jerzy, Brudnopis œmigielskiego ¿an-
darma [W]: Panorama Leszczyñska nr 11/1989.
9. Zielonka Jerzy, Feliks Bi³as, Anatomia pro-
wokacji i zbrodni, G³os Wielkopolski nr 234/
1969.
10. Zielonka Jerzy, Kamienie rzucone na szaniec,
Panorama Leszczyñska nr 46/1980
11. Z katakumb wspomnieñ, Koœcian 1946.

Obowi¹zkowy meldunek polskich ¿o³nie¿y rezerwy przed ¿andar-
meri¹ niemieck¹, pa¿dziernik 1939 r.
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S£OWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA
POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW S£OWIAÑSKICH

CZÊŒÆ 6
Poladowo al. Poledowo, Po³odowo, Pod-
³odowo, wœ, pow. koœciañski, na zach. od
Szmigla; par. i poczta w Szmiglu, st. dr.
¿el. o 7 klm. w Starem Bojanowie; 36 dm.,
297 mk. (1 prot.) P. nale¿a³o od 1305 r.
do klasztoru wieleñskiego, przeniesione-
go z biegiem czasu do Przemêtu. W 1358
r. opat wieleñski poœwiadcza, ¿e dziesiê-
ciny z P. od Niepamiêtnych czasów sk³a-
dano koœcio³owi poznañskiemu. Inwen-
tarz dochodów biskupich z r. 1564 wyli-
cza 2 z³p. od 5 ³anów poladowskich; oko-
³o 1580 r. istnia³o tu so³ectwo o 1 ³anie.

Popowo Niemieckie, (obecnie Popowo
Stare - przyp. red.) niem. Deutsch-Poppen,
wœ, domin. i okr. domin., pow. koœciañ-
ski, o 6 klm. na zachód od Szmigla, st.
dr. ¿el. w Starem Bojanowie o 10 klm.
W r. 1309 Œwiêtos³aw, syn Czuchona,
sprzeda³ czêœæ swoj¹ P. klasztorowi lu-
biñskiemu; oko³o 1335 r. król Kazimierz
zatwierdzi³ podzia³ dóbr miêdzy Dzierzy-
s³awem z Graboszewa, Micha³em z Ko-
szanowa i Andrzejem z Czacza. W tym
podziale podano, o ile siê zdaje, to Popo-
wo (Kod. Wielkop., N. 2047) i zt¹d mia³
pisaæ Dominik miêdzy r. 1361 a 1366.
Oko³o 1564 r. nale¿a³o P. do Popowskich
i Rozdra¿ewskich, którzy z 5 ³anów p³a-
cili 2 z³p. dziesiêciny bisk. poznañskie-
mu. Regestra poborowe z 1580 r. wymie-
niaj¹ tu Jana Jeziorkowskiego i Andrzeja
Gawroñskiego jako w³aœcicieli. Oko³o
1793 r. posiada³a je Balbina Szo³drska.
Wœ ma 34 dm., 235 mk., t.j. 139 kat. i 96
prot. Dominium liczy 80 mk. w 6 dm.; ob-
szaru ma wraz z folwarkami: Barchlin
i BrzeŸniak 747,10 ha., czyli 419,30 roli,
124,51 ³¹k, 78,28 pastw., 107,58 lasu
i 17,34 nieu¿. czysty dochód 6133 mrk;
chów byd³a szwajcarskiego; w³aœcicielem
byli Szo³drscy, obecnie Niemiec. W sk³ad
okr. wchodz¹ fol. Barchlin i BrzeŸniak;
ca³y okr¹g ma 10 dm. i 181 mk. (9 pro-
test.)

Popowo Polskie, (obecnie Popowo Wo-
nieskie - przyp. red.)niem. Polnisch Pop-
pen, wœ i domin., pow. koœciañski,
o 10 klm. na zachód od Krzywinia; par.
Wonieœæ, st. poczt. i dr. ¿el. w Starem Bo-
janowie. P. nale¿a³o do klasztoru lubiñ-
skiego przed r. 1258; w 1266 r. przys¹-
dzi³ ksi¹¿ê Boles³aw temu klasztorowi
P. do którego roœci³ sobie prawo Tomasz,
z Dzierzykraja, z Wolkowa (Volisevo!).
W r. 1294 potwierdzi³ Przemys³aw II tê

posiad³oœæ, która póŸniej przechodzi do
Popowskich. Oko³o r. 1564 p³acili Maciej
i Piotr Popowscy bisk. poznañskim
z 3 ³anów na P. 1 z³p. 6 gr. dziesiêciny;
w r. 1580 posiada tam Piotr Popowski 1
1/2 ³ana, 3 zagrod. i 1 komornika, a Anna
Popowska 1 1/2 ³ana, osiad³., 1/2 ³anu pu-
stego, 1/4 ³anu karczm., 5 zagrod. 1 ko-
mor. i wiatrak. W koñcu zesz³ego wieku
nale¿a³o P. do Dziembowskich, nastêp-
nie do Macieja Malczewskiego. Na po-
lach odkopuj¹ siê popielnice. Wœ ma 21
dm., 177 mk., (76 katol. i 101 prot.).
Dominium ma 5 dm., 82 mk. (47 katol.
i 35 prot.); obszaru 324,01 ha, czyli 242,27
roli, 33,60 ³¹k, 28,25 lasu, 19,17 nieu¿.
i 0,72 wody; czysty dochód 2385 mrk;
chów byd³a holenderskiego.

Prêtkowice, os. leœna, pow. koœciañski,
o 9 klm. na zachód od Koœciana; par.
i okr. domin. Bia³cz, poczta w Szmiglu,
st. dr. ¿el. w Starym Bojanowie, 1 dm.
i 3 mk.; nale¿y do ¯ó³towskich.

Pruszczewo, dawniej Brzuszczewo
i Brzoszczewo, niem. Prauschwitz, wœ
i folw. pow. koœciañski, o 4 klm. na
wschód od Szmigla, par. Szmigiel, pocz-
ta i st. dr. ¿el. o 4 klm. w Starem Bojano-
wie. Wznies. 93-26 mt. n.p.m.; 7 dm., 90
mk., (76 kat.. 14 prot.). Oko³o r. 1180
nale¿a³o P. do klasztoru lubiñskigo; w r.
1580 sk³ada³o siê z 2 ³anów, 2 zagrod.,
1 osadn. i m³yna waloika; przy schy³ku
zesz³ego wieku by³o w³asnoœci¹ Ch³apow-
skiego, podczaszego wschowskiego, na-
stêpnie przesz³o w rêce ksiê¿nej Aceren-
za-Pignatelli. Obecnym w³aœcicielem
folw. który nie tworzy odrêbnej ca³oœci,
jest Kalikst Biron, ks. kuroñski, dziedzic
dóbr koszanowskich (Kuschen).

Przemêt 1.) niem Priment, wœ koœc. okr.
wiejski, pow. babimoski, dekan. szmigiel-
ski, 0 13 klm. na po³udnie-wschód od
Wielichowa, nad p³n. koñczyn¹ jez. Bren-
no, w nizinach obrzañskich, wœród prze-
trzebionych lasów bukowych i dêbo-
wych, ma 38 dm., gorzelniê i 453 mk.
Czysty doch. grunt. z ha 9 mrk; par.
i poczta w miejscu, st. dr. ¿el. w Wolszty-
nie o 16 klm. i Wschowie o 25 klm. P. by³
czo³em opola jeszcze w r. 1416; w sk³ad
opola tego wchodziy nastêpuj¹ce osady:
Kosznów, Gliñsko, Niet¹¿kowo, Roba-
czyn, Radomicko, Mórownica, Popowo
(niemieckie), Biskupice, Sikorzyn, Soko-
³owo, Reñsko (Rêcko), Ziemin, Górsko,

Starkowo, Wijewo, Kaszczor (Star y
Klasztor), Mochy, Bukówiec i Polodowo
(Liber terrestr. Costens). Miastem jest
oko³o 1140 r., stolic¹ ziemi przemêckiej
w r. 1210, a nastêpnie kasztelani¹ i sie-
dzib¹ oo. cystersów. Oko³o r. 1140 Wi-
s³awa darowa³a klasztorowi lubiñskiemu
posiad³oœæ swoj¹ „in ipsa civitate” (t³.w
mieœcie - przyp. red) Prenrut(Zeissberg,
Kl. Gesch. Pol., 12) w r. 1210 W³adys³aw
Odonicz nada³ Winemarowi, opatowi
porteñskiemu, ró¿ne w³oœci (o. t. VII,
666) dla za³o¿enia klasztoru cystersów
w ziemi przemêckiej. Zamiar ten dojrza³
dopiero w r. 1278, w tym bowiem czasie
stan¹³ klasztor w pobliskim Wieleniu.
W r. 1241, gdy panowie wielkopolscy
sprzykrzyli sobie rz¹dy Boles³awa £yse-
go, odzyskali przemoc¹ zamek przemêc-
ki i oddali go Boles³awowi i Przemys³a-
wowi, synom W³adys³awa Odonicza.
Pierwszym kasztelanem, stwierdzonym
dyplomatami, by³ Przedpe³ko w r. 1244;
po nim nast¹pi³ Wojciech r. 1245, Benia-
min r. 1257-1261, Czechos³aw r. 1265,
Bodzanta r. 1277-1281, Wincenty r.
1326, Bodzanta r. 1355-1362, Przyby-
s³aw z Gry¿yny r. 1370-2, Jan z Jezie-
rzyc i Paruszewa r. 1388, Sêdziwój Ga-
³¹zka r. 1397, Rafa³ z Leszna r. 1450,
Hieronim Rozdra¿ewski r. 1513, Sêdzi-
wój Czarnkowski r. 1539, Stanis³aw
£aski r. 1541, Piotr Potulicki r. 1576,
Roszkowski (?) r. 1578, ... Jan Na³êcz
Morawski (+ 1716), Krzysztof Nowina
Miel¿yñski (+ 1721), Adam £odzia Po-
niñski r. 1721-2, Miko³aj Abdank Sko-
raszewski (+1729), Konstanty Rogala
Marszewski (+  1737), Jan Abdank Two-
rzyañski (+ 1764), Rafa³ Wczele Gurow-
ski (+ 1781) i Adam Szreniawa Kwilecki,
mianowany w 1781 r. Przy podziale Wiel-
kopolski w r. 1247 dosta³o siê Boles³a-
wowi ksiêstwo kaliskie czyli obszar
kraju od Prosny ku zachodowi a¿ do
Przemêtu, a zt¹d do Obry, jeziora „Sep-
no” i ujœcia Mosinki do Warty. Miêdzy
r.1261 i 1312 istnia³ powiat (districtus)
przemêcki; w r. 1281 wystêpuje pleban,
a w r. 1311 wójt miejscowy. W r. 1395 król
W³adys³aw zastawi³ miasto i zamek prze-
mêcki z wsiami: B³otnica, Radomierz,
S¹czkowo i Zaborów braciom Gry¿yñ-
skim (z Gr y¿yny) za 600 grzywien,
w roku zaœ 1408 (1409) darowa³ cyster-
som wieleñskim zameki miasto P. z przy-
leg³oœciami, a¿eby ich nak³oniæ do prze-
niesienia klasztoru swego z Wielenia do
P. cdn.
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W niedzielê 3 sierpnia br. na jezio-
rze Dominickim pojawi³o siê zja-

wisko zwane „bia³ym szkwa³em”. Jest to
nag³y, porywisty wiatr. Nazwa „bia³y
szkwa³” (ang. „white squall”) jest zwi¹-
zana z faktem, ¿e chmury burzowe, nor-
malnie obserwowane na niebie przed
przyjœciem silnego wiatru, nie s¹ obserwo-
wane w wypadku bia³ego szkwa³u. Szkwa³
przychodzi z jasnego nieba i jest dla ob-
serwatora nag³y. Jedyn¹ zapowiedzi¹ s¹ za-
wieszone w powietrzu krople wody i za³a-
muj¹ce siê fale widoczne jako bia³awa za-
wiesina. Jest to zjawisko bardzo niebez-
pieczne na akwenach wodnych.
Tego dnia silny wiatr nad jeziorem po-
przewraca³ kajaki i rowery wodne, a na
pla¿y zapanowa³a panika. ̄ ycie kilku osób
zosta³o zagro¿one. Na jezioro wyp³ynêli
ratownicy WOPR. W wodzie przebywa³y
dwie kobiety i dwóch mê¿czyzn, którym
przewróci³ siê rower wodny. Wszyscy
byli ju¿ zmêczeni i nie potrafili samodziel-
nie wróciæ na brzeg. Jeden z mê¿czyzn
dozna³ te¿ urazu nogi.

Dwieœcie metrów od jednej pla¿ zauwa-
¿ono równie¿ ton¹cego mê¿czyznê, jak siê
póŸniej okaza³o, trzyma³ siê na powierzch-
ni wody ju¿ resztkami si³. Mia³ szczêœcie.
W pobli¿u znajdowali siê Maciej i Patryk
Stêpczakowie ze Œmigla oraz ich kuzyn
Daniel. Wszyscy trzej mieli co prawda od-
powiednie przeszkolenie ratownicze, ale
co innego przecie¿ szkolenie, a co innego
praktyka i to jeszcze w takich warunkach
- w wichurze i gradzie. Tym m³o-
dym ludziom (19, 18 i 15 lat) od-
wagi jednak nie zabrak³o. Wy-
konali akcjê ratownicz¹ wzoro-
wo i bezpiecznie doholowali to-
n¹cego do brzegu.
Ch³opacy, znaczn¹ czêœæ waka-
cji spêdzaj¹ w Boszkowie, gdzie
mog¹ doskonaliæ swoje umiejêt-
noœci. Bracia maj¹ stopnie ra-
towników WOPR, a ich kuzyn
Daniel jest m³odszym ratowni-
kiem. Z uwagi na to, ¿e wiêk-
szoœæ k¹pielisk jeziora Dominic-
kiego jest niestrze¿onych, koor-

dynator systemu ratownictwa wodnego na
tym akwenie - Waldemar Chwalczuk, chêt-
nie przyjmuje pomoc wolontariuszy. Tak
by³o równie¿ z jego dawnymi kursantami
- Maciejem, Patrykiem i Danielem, któ-
rych wyposa¿y³ nawet w pas ratunkowy.
By³a to trafna decyzja, gdy¿ za pomoc¹
w³aœnie tego pasa uda³o siê m³odym ratow-
nikom uratowaæ ton¹cego. Gratulujemy im
odwagi i umiejêtnoœci zachowania zimnej
krwi.

M.D. foto Jacek Kuik

8 lipca - Koszanowo
Oko³o 1200 patrol zatrzyma³ do kontroli
drogowej 40-letniego rowerzystê. Przepro-
wadzone badanie na zawartoœæ alkoholu
w wydychanym powietrzu wykaza³o 2,14
promila.

20 lipca - Karœnice
Oko³o godz. 920 patrol zatrzyma³ do kon-
troli drogowej kieruj¹cego samochodem
m-ki VW Golf, 30-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel. Przeprowadzone badanie stanu
trzeŸwoœci wykaza³o 0,6 promila alkoholu
w organizmie kierowcy.

28 lipca - Œmigiel
Oko³o godz. 750 patrol zatrzyma³ do kon-
troli kieruj¹cego peugeotem 107, 44-letnie-
go mieszkañca gm. Œmigiel. Przeprowa-
dzone badanie stanu trzeŸwoœci wykaza³o
1,8 promila alkoholu w organizmie kierow-
cy.

31 lipca - Wonieœæ
Oko³o godz. 2000 patrol zatrzyma³ 74-let-
niego rowerzystê. Przeprowadzone bada-
nie na zawartoœæ alkoholu w wydychanym
powietrzu wykaza³o 1,4 promila alkoholu
w organizmie rowerzysty.

31 lipca - Œmigiel
Oko³o godz. 2315 patrol zatrzyma³ do

kontroli 23-letniego rowerzystê. Mê¿-
czyzna odpowie za jazdê rowerem
wbrew orzeczonemu wobec niego s¹-
dowemu zakazowi.

1 sierpnia - Czacz
Oko³o godz. 1835 kieruj¹ca renault me-
gane, 19-letnia mieszkanka powiatu ko-
œciañskiego, w trakcie w³¹czania siê do
ruchu nie ust¹pi³a pierwszeñstwa prze-
jazdu motocyklowi marki Suzuki, któ-
rym kierowa³ 47-letni mieszkaniec na-
szego powiatu i doprowadzi³a do koli-
zji. Kieruj¹cy pojazdami byli trzeŸwi.

7 sierpnia - Œmigiel
Oko³o godz. 005 patrol zatrzyma³ do kon-
troli 51-letniego mieszkañca Koœciana, ja-
d¹cego seatem leonem. Przeprowadzone
badanie stanu trzeŸwoœci wykaza³o 2,2
promila alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Mê¿czyzna odpowie za prowadzenie
pojazdu w stanie nietrzeŸwoœci.

10 sierpnia - Œmigiel
Oko³o godz. 850 na Placu Rozstrzela-
nych patrol zatrzyma³ do kontroli 63-
letniego mieszkañca powiatu koœciañ-
skiego jad¹cego daewoo. Przeprowa-
dzone badanie trzeŸwoœci wykaza³o 1,2
promila alkoholu w organizmie kierow-
cy,

12 sierpnia - Œmigiel
Oko³o godz. 2230 patrol zatrzyma³ do kon-
troli 52-letniego mieszkañca gm. Œmigiel,

kieruj¹cego samochodem m-ki Opel
Corsa. Przeprowadzone badanie stanu
trzeŸwoœci wykaza³o blisko 2 promile
alkoholu w organizmie kierowcy.

17 sierpnia - Œmigiel
Oko³o godz. 250 policja otrzyma³a zg³o-
szenie o w³amaniu do domu jednoro-
dzinnego w Œmiglu. Sprawca z po-
mieszczeñ mieszkalnych zabra³ sprzêt
komputerowy oraz bi¿uteriê. Wartoœæ
strat wstêpnie wyceniono na kwotê
3 600 z³.

20 sierpnia - gm. Œmigiel
Oko³o godz. 1205 policja otrzyma³a
zg³oszenie o kradzie¿y infrastruktury
kolejowej na terasie Poznañ - Wroc³aw
w pobli¿u miejscowoœci Stare Bojano-
wo. Wartoœæ strat wstêpnie wyceniono
na kwotê 9 000 z³. Prowadzone s¹ czyn-
noœci zmierzaj¹ce do ustalenia i zatrzy-
mania sprawcy kradzie¿y.

22 sierpnia - Œmigiel
Oko³o godz. 1900 na skrzy¿owaniu ulic
Lipowej/Podgórna kieruj¹ca renault
clio, 19-letnia mieszkanka powiatu ko-
œciañskiego doprowadzi³a do kolizji
z prawid³owo jad¹cym audi A4 prowa-
dzonym przez mieszkañca powiatu ko-
œciañskiego. Kieruj¹cy pojazdami byli
trzeŸwi. Kieruj¹ca samochodem m-ki
Renault zosta³a ukarana mandatem
karnym.

Ÿród³o www.koscian.policja.gov

URATOWALI TON¥CEGO

Patryk, Maciej i Daniel z Waldemarem Chwalczukiem
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 2/14
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Kupon nale¿y dostarczyæ na adres: Centrum
Kultury, ul. T. Koœciuszki 20, 64-030 Œmigiel

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 8/14
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Kupon nale¿y dostarczyæ na adres: Centrum
Kultury, ul. T. Koœciuszki 20, 64-030 Œmigiel

Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy
nale¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600).

Pionowo:
1. czarczaf
2. wywo³ane zdjêcie
3. pod³u¿ne wy¿³obienie w jezdni
4. ¿eñski pierwiastek w chiñskiej filozofii
5. zwi¹zek wywo³uj¹cy odpowiedŸ uk³a-

du odpornoœciowego
7. partyjny teoretyk
8. wydanie identyczne jak stare
9. bia³e lub czerwone na przynêtê
10. kieruje dŸwigiem
11. w czwartym wagonie u Tuwima
12. gor¹cy, suchy, gwa³towny wiatr
18. nasz dostarczyciel jedwabi
20. kontroluje urzêdy
27. ojciec Ezawa
28. tor wyœcigowy we W³oszech
29. w nim metro
30. wymowne u³o¿enie cia³a
31. ma swoich fanów
32 najwiêksze jezioro Australii
33. pies na ³owy
35. okrycie na konia
36. pochrzyn, pn¹cze tropikalne
38. pi³karska „œciana”
39. c z bemolem

Poziomo:
6. kube³
9. imiê Kruzoe, bohatera powieœci
13. dioda elektroluminescencyjna
14. stolica Belize
15. Luis... Scolari, trener Portugali na

mundialu 2006
16. „...Hur” s³ynny film Wylera
19. ma trzy kad³uby
20. kontroluje urzêdy
21. rosyjski myœliwiec
22. b³azen, klaun
23. ludo¿ercy
24. pracuje z wykresami
25. lokalna sieæ komputerowa
26. jêzyk g³uchoniemych
30. Allessandro del..., napastnik W³och

na mundialu 2006
34. iloœæ mleka uzyskana przy dojeniu
37. inaczej auta
40. siedziba Czerwonego Krzy¿a
41. du¿e sale akademickie
42. filmowy Grek
43. siedziba pustelnika
44. skrzaty
45. odprê¿anie siê

W sobotê, 23 sierpnia br. Rada So-
³ecka Przysieki Polskiej, radny

Krzysztof £¹czny oraz so³tys Jan Janic-
ki zaprosili mieszkañców na festyn.
Przy sali wiejskiej w Przysiece stan¹³
dmuchany zamek oraz basen z pi³ecz-
kami. Nie zabrak³o tak¿e przejazdów
bryczkami i na kucykach oraz spróbo-
wania mo¿liwoœæ si³ w strza³ach z wia-
trówki. Od po³udnia rozegrano turniej
pi³ki siatkowej.
Od godziny piêtnastej pracownicy
Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu rozpoczêli blok zabaw i kon-
kursów sportowo-rekreacyjnych, któ-
re obejmowa³y: przeci¹ganie liny, za-
bawê z krzes³ami, wyœcigi w workach,
slalomy oraz zabawy z chust¹ eduka-
cyjn¹. Do zabawy w³¹czyli siê te¿ do-
roœli  wspomagaj¹c najm³odszych
w przeci¹ganiu liny. Specjalnie dla do-
ros³ych organizatorzy, przy wspó³pra-
cy z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, przygoto-
wali slalom w alkogoglach. S¹ to spe-
cjalne okulary, przez które patrz¹c wi-
dzimy tak samo, jak osoby pod wp³y-
wem alkoholu.
Dzieci i doroœli bior¹cy udzia³ w kon-
kursach otrzymali nagrody - oprócz
s³odyczy i przyborów szkolnych by³y
równie¿ kamizelki, woreczki i opaski
odblaskowe.
Do Przysieki Polskiej zawitali tak¿e
motocykliœci ze œmigielskiej grupy
„Wind Wolves”, którzy zaproponowali
dzieciom przeja¿d¿ki.
Po bloku sportowo-rekreacyjnym roz-
poczê³a siê impreza taneczna.

OKFiR, foto OKFiR

FESTYN
W PRZYSIECE

Slalom w alkogoglach
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SPECJALNY ZASI£EK OPIEKUÑ-
CZY
Je¿eli opieka nad osob¹ niepe³nosprawn¹
uniemo¿liwia wykonywanie pracy zarob-
kowej, istnieje mo¿liwoœæ uzyskania pra-
wa do œwiadczenia opiekuñczego. Rodzaj
nale¿nego œwiadczenia, jego wysokoœæ
oraz kryteria przyznania s¹ zró¿nicowa-
ne w zale¿noœci od tego, w jakim okresie
swojego ¿ycia osoba wymagaj¹ca opieki
staje siê niepe³nosprawna.
W koszyku œwiadczeñ rodzinnych znaj-
duj¹ siê miêdzy innymi œwiadczenia opie-
kuñcze. Jedno z nich dostêpne jest
w postaci zasi³ku pielêgnacyjnego - prze-
widziane dla osoby niepe³nosprawnej lub
takiej, która ukoñczy³a 75 lat.
Adresatami dwóch pozosta³ych œwiad-
czeñ opiekuñczych s¹ opiekunowie osób
niepe³nosprawnych, które zosta³y podzie-
lone na dwie grupy, tj.:
- osoby, których niepe³nosprawnoœæ po-
wsta³a nie póŸniej ni¿ do ukoñczenia
18 roku ¿ycia lub w trakcie nauki w szko-
le, lub w szkole wy¿szej, jednak nie póŸ-
niej ni¿ do ukoñczenia 25 lat - dla opie-
kunów przewidziano œwiadczenie pielê-
gnacyjne,
- pozosta³e osoby niepe³nosprawne, któ-
rych opiekunowie mog¹ ubiegaæ siê
o specjalny zasi³ek opiekuñczy.
Œwiadczenie pielêgnacyjne
Ze wzglêdu na warunek powstania nie-
pe³nosprawnoœci przed ukoñczeniem

odpowiednio 18 lub 25 roku ¿ycia, albo
nauki w szkole ze œwiadczenia pielêgna-
cyjnego z regu³y korzystaj¹ rodzice i opie-
kunowie niepe³nosprawnych dzieci. Wy-
starczy, ¿e zrezygnuj¹ lub nie podejm¹
zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej
w celu sprawowania opieki nad osob¹
legitymuj¹c¹ siê orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepe³nosprawnoœci, albo
orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci
³¹cznie ze wskazaniami koniecznoœci sta-
³ej lub d³ugotrwa³ej opieki lub pomocy
innej osoby w zwi¹zku ze znacznie ogra-
niczon¹ mo¿liwoœci¹ samodzielnej egzy-
stencji. Nie ma tu ¿adnych dodatkowych
uwarunkowañ, chyba ¿e opiekunem jest
osoba, na której ci¹¿y obowi¹zek alimen-
tacyjny, inna ni¿ spokrewniona w pierw-
szym stopniu z osob¹ wymagaj¹c¹ opie-
ki.
Specjalny zasi³ek opiekuñczy
Œwiadczenie to wprowadzono do katalo-
gu œwiadczeñ rodzinnych z pocz¹tkiem
2013 roku. Aby uzyskaæ do niego prawo,
trzeba spe³niæ miêdzy innymi kryterium
dochodowe. £¹czny dochód rodziny oso-
by sprawuj¹cej opiekê oraz rodziny oso-
by wymagaj¹cej opieki w przeliczeniu na
osobê nie mo¿e przekraczaæ kwoty 623
z³ (z dniem 1 listopada 2014 roku limit
dochodów wzroœnie do kwoty 664 z³).
Ponadto musi nast¹piæ rezygnacja z za-
trudnienia lub innej pracy zarobkowej
w celu sprawowania opieki nad osob¹ le-
gitymuj¹c¹ siê orzeczeniem o znacznym
stopniu niepe³nosprawnoœci albo orze-
czeniem o niepe³nosprawnoœci ³¹cznie ze
wskazaniami koniecznoœci sta³ej lub d³u-

gotrwa³ej opieki lub pomocy innej oso-
by w zwi¹zku ze znacznie ograniczon¹
mo¿liwoœci¹ samodzielnej egzystencji.
Przy czym chodzi tu o osoby wymagaj¹-
ce opieki, których niepe³nosprawnoœæ
powsta³a po ukoñczeniu odpowiednio 18
lub 25 roku ¿ycia albo nauki w szkole,
a wiêc w zasadzie doros³e osoby niepe³-
nosprawne.
Zwróæmy uwagê, i¿ dla celów uzyskania
prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego
wystarczy nie podejmowaæ pracy. Aby
natomiast nabyæ prawo do specjalnego
zasi³ku opiekuñczego, wymagana jest
rezygnacja z zatrudnienia lub innej pra-
cy zarobkowej. Takie zró¿nicowanie
wzbudzi³o sporo kontrowersji. Pocz¹w-
szy od 1 stycznia 2015 roku nast¹pi z³a-
godzenie tego kryterium uzyskania pra-
wa do specjalnego zasi³ku opiekuñczego.
Bêd¹ mog³y go otrzymaæ zarówno te oso-
by, które rezygnuj¹ z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej, jak i te, które nie
podejmuj¹ zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad osob¹ niepe³nosprawn¹. Do tego cza-
su osobom, którym odmówiono prawa
do specjalnego zasi³ku opiekuñczego ze
wzglêdu na brak rezygnacji z zatrudnie-
nia lub innej pracy zarobkowej, pozosta-
je dochodzenie swoich uprawnieñ na dro-
dze s¹dowej.

H.C.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28.11.2003 rok o œwiad-
czeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2013 r. poz.
1456 ze zm.)

W dniu 15 lipca 2014 r. pomiêdzy Sa-
morz¹dem Województwa Wielko-

polskiego w Poznaniu, a Gmin¹ Œmigiel
zosta³a zawarta umowa o przyznanie po-
mocy ze œrodków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach dzia³ania 413 - „Wdra-
¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju” w za-
kresie operacji odpowiadaj¹cych warun-
kom przyznania pomocy w ramach dzia³a-
nia „Odnowa i Rozwój Wsi” objêtego
PROW na lata 2007-2013 na realizacjê ope-
racji pt. „Remont zespo³u pa³acowego
w Czaczu” - na obszarze Lokalnej Strate-
gii Rozwoju, realizowanej przez lokaln¹
grupê dzia³ania o nazwie Wielkopolska Lo-
kalna Grupa Dzia³ania Kraina Lasów i Je-
zior z siedzib¹ w Lesznie.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont
pokrycia dachowego oraz wykonanie no-
wej elewacji pa³acu.
Cel operacji jest zgodny z celami Osi 4
LEADER okreœlonych w Programie Roz-

INFORMACJA woju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -
2013. Dzia³anie bêdzie mia³o wp³yw na
poprawê jakoœci ¿ycia na obszarach wiej-
skich poprzez zaspokojenie potrzeb spo-
³ecznych i kulturalnych mieszkañców wsi
oraz promowanie obszarów wiejskich.
Umo¿liwi rozwój to¿samoœci spo³ecznoœci
wiejskiej, a zw³aszcza zachowanie dziedzic-
twa kulturowego i specyfiki obszarów wiej-
skich oraz wp³ynie na wzrost atrakcyjno-
œci turystycznej i inwestycyjnej obszarów
wiejskich.
W dniu 6 maja 2014 r. gmina Œmigiel,
w nastêpstwie przeprowadzonego postê-
powania o udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieograniczone-
go, podpisa³a umowê z firm¹ F.H.U.
„ADVI” Wies³aw Adamczewski z Koœcia-
na na realizacjê przedsiêwziêcia.
Dnia 30 czerwca br. wykonawca zgodnie
z postanowieniami umowy o roboty bu-
dowlane przyst¹pi³ do remontu obiektu.
Prace zostan¹ zakoñczone do dnia 29 sierp-
nia 2014 r.
Koszty realizacji operacji, zgodnie ze z³o-

¿onym wnioskiem o przyznanie pomocy,
wynosi³y 422 091,58 z³. Gmina Œmigiel uzy-
ska dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego dla tego przedsiêwziêcia
w wysokoœci 80% kosztów kwalifikowal-
nych, co stanowi, zgodnie z podpisan¹
z Samorz¹dem Województwa Wielkopol-
skiego umow¹, kwotê 276 450,00 z³.
Pozosta³e 20% oraz koszty niekwalifikowal-
ne (podatek VAT) bêdzie wk³adem w³a-
snym gminy.
Po dokonaniu przez Samorz¹d Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oceny postêpowania
udzielonego zamówienia publicznego
przez gminê Œmigiel na realizacjê robót
budowlanych zostanie podpisany przez
cytowane na wstêpie samorz¹dy aneks
zmniejszaj¹cy kwotê dofinasowania. Przy-
czyn¹ jest ni¿sza kwota oferty wybranego
w postêpowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawcy od wartoœci usta-
lonej w kosztorysie inwestorskim.
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Dobieg³ koñca projekt, który od lute-
go br. by³ realizowany przez Zespó³

Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Ka-
sprowicza z Niet¹¿kowa we wspó³pracy
z Støední prùmyslová škola a Strìdní od-
borné uèilištì Pelhøimov z Czech. Pro-
jekt, którego celem by³o zdobywanie
praktycznego doœwiadczenia zawodowe-
go w zakresie gastronomii i rolnictwa
przez grupê 10 uczniów z ZSP w Niet¹¿-
kowie by³ wspó³finansowany ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego.
Uroczyste podsumowanie projektu odby-
³o siê 30 maja 2014 roku. Na spotkanie
przyby³a pani Sylwia Sa³acka - naczelnik
Wydzia³u Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych
w Starostwie Powiatowym w Koœcianie,
dyrekcja szko³y, nauczyciele, rodzice
oraz uczniowie. Pani Joanna Kozak omó-
wi³a dzia³ania, jakie zrealizowano w ra-

SWOJE CHWALIMY, CZESKIE TEŻ ZNAMY
mach projektu. Przedstawiono prezenta-
cjê zdjêæ z pobytu w Czechach, a nastêp-
nie uczniowie podzielili siê wra¿eniami
ze sta¿u. Punktem kulminacyjnym spo-
tkania by³o wrêczenie uczniom, którzy
odbyli sta¿ w Czechach dokumentów
Europass-Mobilnoœæ oraz certyfikatów.
Dokument Europass-Mobilnoœæ stanowi
doskona³e potwierdzenie zdobytych
umiejêtnoœci praktycznych i jêzykowych.
Europass jest inicjatyw¹ Komisji Europej-
skiej umo¿liwiaj¹c¹ ka¿demu obywatelo-
wi Europy lepsz¹ prezentacjê kwalifika-
cji i umiejêtnoœci zawodowych.
Zasadniczym celem projektu (sta¿u) by³o
podniesienie jakoœci kszta³cenia zawodo-
wego oraz zwiêkszenie szans uczniów
z terenu powiatu koœciañskiego na euro-
pejskim i krajowym rynku pracy. W trak-
cie odbywania praktyk zagranicznych
realizowano równie¿ cele szczegó³owe,

tj.: pog³êbianie wiedzy merytorycznej
z zakresu rolnictwa i gastronomii, zapo-
znanie siê ze specjalistycznym sprzêtem
u¿ywanym w tych bran¿y na terenie
Czech i doskonalenie umiejêtnoœci jêzy-
kowych. Uczniowie mieli te¿ szansê na
poznanie kultury i obyczajów Czech oraz
na konfrontacjê posiadanej wiedzy teo-
retycznej z zakresu swojego profilu za-
wodowego z praktyk¹.
Wrêczenia dokumentów Europass oraz
certyfikatów dokona³a dyrektor - Arleta
Adamczak-Puk wraz z pani¹ Sylwi¹ Sa-
³ack¹. Na zakoñczenie spotkania uczen-
nice zaprosi³y wszystkich na degustacjê
potraw kuchni czeskiej.

I.S., foto archiwum

W upalne, niedzielne przedpo³udnie
10  sierpnia ponad 50-osobowa

grupa mieszkañców Osiedla nr II ze
Œmigla wyruszy³a na wakacyjny, rodzin-
ny wyjazd do Krainy Zabaw „Bogilu”
w Wiosce ko³o Rakoniewic. Imprezê zor-
ganizowa³a przewodnicz¹ca Zarz¹du
Osiedla - Sylwia Konieczna i radny z tego
okrêgu - Wojciech Adamczewski. Po³o-
¿ony na powierzchni ponad 4 ha park
zabaw „Bogilu” zapewnia nie tylko moc
atrakcji dla najm³odszych, ale jest to tak-
¿e idealne miejsce na spêdzenie niedzie-
li na ³onie natury. Do dyspozycji dzieci
s¹ tu, m.in.: ogromny labirynt „Kraina
zabawy”, tor przeszkód „D¿ungla”, dmu-
chana „Wioska smerfów”, dwie ogrom-
ne dmuchane zje¿d¿alnie typu „Delfin”
i „Kolorawa trampolina”. Do dyspozycji
nieco starszych dzieci s¹ m.in.: rowery
i gokarty oraz przeja¿d¿ki konne. Doro-
œli i opiekunowie mogli czas spêdziæ m.in.
w „minibarze”, który oferuje ciep³e i zim-
ne przek¹ski oraz ró¿ne napoje. Trzeba
powiedzieæ, ¿e wszystkie te zapowiada-
ne atrakcje spe³ni³y oczekiwania dzieci

W KRAINIE ZABAW

i doros³ych z Osiedla nr II w Œmiglu.
Oko³o godziny 1400 organizatorzy zor-
ganizowali poczêstunek w formie kie³-
baski z grilla dla wszystkich uczestni-
ków niedzielnego wyjazdu. By³o to mo¿-
liwe dziêki sponsorom - kie³basa zosta-
³a ufundowana przez firmê „Claudiusz”

Zenona Maækowiaka, pieczywo przez pie-
karniê Marii Olejnik, a soki i napoje przez
Sylwiê Konieczn¹ i Wojciecha Adam-
czewskiego. Koszt wyjazdu zosta³ sfinan-
sowany ze œrodków zarz¹du osiedla. Sam
wyjazd i pobyt w Parku Zabaw „Bogilu”
by³ mi³¹ form¹ spêdzenia wolnego czasu
i na pewno przyczyni³ siê do integracji
mieszkañców Osiedla nr II. Do Œmigla
grupa wróci³a póŸnym popo³udniem,
z mocnym postanowieniem powtórzenia
tego typu wyjazdu!

Wojciech Adamczewski, foto archiwum

Uroczyste podsumowanie projektu

Uczniom wrêczono dokumenty
Europass-Mobilnoœæ oraz certyfikaty

W krainie zabaw

By³ czas na rodzinne piknikowanie
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W drug¹ niedzielê lipca w Krzywiniu
odby³ siê pla¿owy turniej siatkar-

ski kobiet i dziewcz¹t, w którym bra³y
udzia³ trzyosobowe dru¿yny. Dziewczê-
ta z gniewowskiej dru¿yny w sk³adzie:
Julia Ratajczak, Karolina Kamiñska
i Daria Œlota³a wywalczy³y tego dnia III
miejsce oraz otrzyma³y puchar, statuet-
ki i s³odycze.
27 lipca br. odby³ siê w £uszkowie Waka-
cyjny Turniej Pi³karski ch³opców z rocz-
ników 2000- 2001 oraz 2002-2004. W ka¿-
dej grupie wiekowej by³o po 5 zespo³ów.
W grupie 2000-2001 „Byczki” wygrywa-
j¹c wszystkie mecze zajê³y I miejsce
i zdoby³y: puchar, medale, s³odycze oraz
pi³kê. Najlepszym strzelcem by³ Pawe³
Stachowiak, który otrzyma³ dodatkowy
medal. W grupie 2002-2004 zespó³ z Gnie-
wowa wywalczy³ po jednym remisie i trzy
wygrane. Ostatecznie zaj¹³ II miejsce
(gorszy stosunek bramek). Pi³karze
otrzymali: puchar, medale, pi³kê i s³ody-
cze.
10 sierpnia br. w Donatowie, w dwu ka-
tegoriach: dziewczêta-kobiety oraz ch³op-
cy-mê¿czyŸni, odby³ siê turniej siatkar-
ski gm. Czempiñ. Wziê³y w nim udzia³
po trzy dru¿yny w ka¿dej kategorii.
Dziewczyny z Gniewowa spisa³y siê tego
dnia na medal zdobywaj¹c pierwsze miej-
sce, natomiast ch³opcy okazali siê niewie-
le gorsi zdobywaj¹c miejsce drugie. Za
I miejsce dziewczyny otrzyma³y z r¹k
Burmistrz Czempinia - Doroty Lew-Pilar-
skiej puchar i pi³kê, natomiast ch³opcy
z r¹k przewodnicz¹cego rady otrzymali
puchar i s³odycze. Wszyscy zawodnicy,
przy wspólnym stole, mogli wypiæ kawê

PRACOWITE WAKACJE „BYCZKÓW”
oraz skosztowaæ smacznych wypieków.
W Przysiece Starej Pierwszej 15 sierpnia
br. odby³ siê II Memoria³ im. Ma³gorzaty
Pawlak. W turnieju pi³ki no¿nej gra³o 12
dru¿yn, a w pi³kê siatkow¹ 3 dru¿yny
kobiet. Memoria³ zorganizowano dziêki
pomocy Zenona Kurta z £uszkowa, po-
s³ów RP - Wojciecha Ziemniaka i Ma³go-
rzaty Adamczak, burmistrza Wiktora
Sneli, w-ce burmistrz - Wies³awy Pole-
szak-Kraczewskiej, radnych: Alfreda Spli-
stesera i Krzysztofa £¹cznego oraz licz-
nych sponsorów. Nieoceniona okaza³a
siê równie¿ pomoc i zaanga¿owanie ro-
dziców ma³ych zawodników. W turnieju
pi³ki siatkowej po raz pierwszy wyst¹pi-
³a dru¿yna z Przysieki Starej Pierwszej,
a w turnieju pi³ki no¿nej dru¿yna Starej
Przysieki Drugiej kobiet. W turnieju
wyst¹pi³o ³¹cznie 118 zawodników.
Otwarcia memoria³u dokonali: pani w-ce
burmistrz - Wies³awa Poleszak-Kraczew-
skiej oraz pose³ RP - Wojciech Ziemniak.
Wyniki rozgrywek siatkarskich kobiet
przedstawia³y siê nastêpuj¹co: I miejsce
Donatowo gm. Czem-
piñ, II miejsce Gnie-
wowo oraz III miej-
sce Stara Przysieka
Pierwsza. Wyró¿nie-
nia otrzyma³y Wero-
nika Buchert z Gnie-
wowa oraz Agnieszka
Wojtkowiak ze Starej
Przysieki Pierwszej.
Pi³ka no¿na dziew-
cz¹t: I miejsce Gnie-
wowo oraz II miejsce
Stara Przysieka Dru-

ga. Najlepszym strzelcem zosta³a Wero-
nika Buchert z Gniewowa oraz Alicja
Wolff ze Starej Przysiek Drugiej.
Wyniki turnieju pi³ki no¿nej ch³opcy:
- rocznik 1996-1998: I miejsce Byczki
Gniewowo, II miejsce £uszkowo oraz III
miejsce Wonieœæ. Najlepszym strzelcem
turnieju zosta³ Kamil Pawlak z Gniewo-
wa.
- rocznik 1999-2002: I miejsce Luks St.
Bojanowo, II miejsce £uszkowo oraz III
miejsce Byczki Gniewowo. Najlepszym
strzelcem zosta³ Patr yk Grobelny,
a bramkarzem Miko³aj Sroczyñski - obaj
z Luks St. Bojanowo.
- rocznik 2005-2007: I miejsce PKS Jer-
ka, II Borusia Jerka oraz III Byczki Gnie-
wowo.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y puchary
oraz medale, a wyró¿nieni medale i dy-
plomy. Uczestnicy zostali poczêstowani
kie³baskami z grilla, domowymi wypie-
kami, kaw¹ i napojami.

K. Pawlak
foto Arkadiusz £abiñski

„Byczki Gniewowo”

W niedzielê, 24 sierpnia br. na boisku
sportowym w Starym Bojanowie

spotka³o siê osiem dru¿yn pi³karskich, aby
powalczyæ o puchar Wies³awa Kasperskie-
go - przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Œmigla. Rozgrywki odbywa³y siê w dwóch
grupach, nastêpnie rozgrywano mecze
pó³fina³owe (dwie pierwsze dru¿yny z ka¿-
dej grupy: zwyciêzca gr. I z dru¿yn¹, któ-
ra zajê³a miejsce II w grupie II; zwyciêzca
gr. II z dru¿yn¹, która zajê³a miejsce II

DH TRANS NA PODIUM
w grupie I). Atmosferê podgrza³y rzuty
karne, które zadecydowa³y o przejœciu do
fina³u dru¿yny Piscaso. Ostatecznie miej-
sce I zajê³a dru¿yna DH Trans. Dalej ko-
lejno zajêli: II miejsce Picaso, III Dragon,
IV Grzeœpol, V Old Boys Œmigiel, VI Ma-
kintosh & Porabiantus, VII Astra 2 oraz
VIII miejsce „Byczki” Gniewowo. Najlep-
szym zawodnikiem turnieju zosta³ Kry-
stian Wojciechowski z DH Trans. Dru¿y-
ny, które zajê³y trzy pierwsze miejsca

otrzyma³y puchary, natomiast pozosta³e
dru¿yny otrzyma³y statuetki. Wszystkie
ekipy otrzyma³y pi³ki. Nagrody ufundowa³
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla.
Mecze sêdziowali: Józef Szulc, Hieronim
Ogrodowczyk, Tomasz Fr¹ckowiak
i Piotr Olejnik.
Dziêkujemy Klubowi „LUKS” Stare Boja-
nowo za goœcinê, a szczególnie gospoda-
rzowi obiektu, panu Andrzejowi Olejniko-
wi za przygotowanie boisk.

OKFiR, foto OKFiR

Nagrody wrêczy³ przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla






