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XLII sesja Rady Miejskiej
Na trzy dni przed œwiêtami œmigielski samorz¹d przyj¹³ bud¿et na kolejny
rok. Ró¿nica pomiêdzy planowanymi
przychodami oraz wydatkami okreœla
deficyt na poziomie nieco ponad 5 mln
z³otych. To znacznie mniejsza kwota
w stosunku do deficytu, który wynika³
z ubieg³orocznego bud¿etu, a by³o to ponad 16 mln z³otych.
W 2010 roku przewidywane wydatki
kszta³tuj¹ siê na podobnym poziomie jak
w minionym i stanowi¹ kwotê ponad
55 mln z³. O mniejszym deficycie decyduje wysokoœæ zaplanowanych – na ponad 50 mln – dochodów. Znacz¹cy udzia³
w ich wysokoœci ma przewidziany w 2010
roku wp³yw do gminnej kasy z tytu³u
dotacji przyznanej na budowê kanalizacji z Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska.
Œmigiel mo¿e siê pochwaliæ bardzo korzystnym wskaŸnikiem poziomu wydatków maj¹tkowych w stosunku do ogólnej ich kwoty zaplanowanej w bud¿ecie.
Je¿eli wydatki stanowi¹ce nak³ady na inwestycje i remonty (zwiêkszaj¹ce wartoœæ gminnego maj¹tku) siêgaj¹ 15%
wszystkich wydatków w bud¿ecie, to
uwa¿a siê, ¿e jest to bardzo zadowalaj¹cy wynik. Zwa¿ywszy, ¿e wskaŸnik ten

w przypadku Gminy Œmigiel na rok 2010
kszta³tuje siê w granicach 36%, mo¿na
powiedzieæ, ¿e œmigielski samorz¹d
osi¹gn¹³ bardzo dobr y wynik.
Poza przyjêciem bud¿etu na 2010 rok
radni podjêli jeszcze trzy uchwa³y. Wprowadzili ostatnie poprawki do bie¿¹cego
bud¿etu, podjêli decyzjê o zaci¹gniêciu
zobowi¹zañ finansowych w 2010 roku na
kontynuacjê budowy sieci kanalizacyjnej
oraz budowy stacji uzdatniania wody
w Sp³awiu, a tak¿e zmienili uchwa³ê

w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki w kwocie jednego miliona z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na skanalizowanie miejscowoœci Czacz. Po zmianie
kwota po¿yczki zosta³a podzielona na
dwie transze. Pierwsza pula w wysokoœci 553.611,00 z³ ju¿ zasili³a gminn¹ kasê,
zaœ pozosta³a czêœæ po¿yczki wp³ynie na
konto.
AKA
foto. A. Kasperska
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Na prze³omie roku – rozmowa z burmistrzem Œmigla Witorem Snel¹
Prze³om roku zawsze stanowi dobr¹
okazjê do podsumowania tego, co ju¿ za
nami, i snucia planów na przysz³oœæ. Jaki
dla gminy Œmigiel by³ rok 2009?
- Miniony rok dla naszej gminy by³ bardzo dobr y, pomimo ¿e tak jak wszyscy,
dzia³aliœmy w atmosferze ogólnego kryzysu i wyraŸnych problemów sektora finansów publicznych. Nie wszystkie dochody gminy przekazywane nam z bud¿etu pañstwa zosta³y wykonane. Najbardziej wyraŸny by³ spadek naszych dochodów stanowi¹cych udzia³ gminy w podatku od osób fizycznych. Przekazano nam
znacznie mniejsze kwoty od tych, jakie
by³y wczeœniej planowane. Mimo tych
k³opotów rok 2009 nale¿y uznaæ za pomyœlny w rozwoju gminy. W czerwcu
podpisaliœmy umowê z Narodowym Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie programu budowy kanalizacji
sanitarnej w gminie. Kwota dofinansowania to prawie 44 mln z³. Zr ealizowaliœmy
ju¿ pierwsze zadania tego programu, tj.
budowê kanalizacji w Bruszczewie
i Przysiece Polskiej, i rozpoczêliœmy budowê sieci w Czaczu. Z tym zadaniem
zwi¹zane by³o kolejne bardzo wa¿ne
i kosztowne przedsiêwziêcie, czyli budowa drogi gminnej z Bruszczewa do Przysieki Polskiej za kwotê blisko 4 mln z³,
z czego po³owê pozyskaliœmy z bud¿etu
wojewody w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Nie
s¹ to wszystkie œrodki, które gmina pozyska³a w ubieg³ym roku. Warto wspomnieæ o kwocie ponad 1 mln z³, któr¹
uzyskaliœmy z Urzêdu Marsza³kowskiego , ponawiaj¹c wniosek o czêœciowy
zwrot nak³adów poniesionych na budowê stacji uzdatniania wody w Bronikowie
i sieci wodoci¹gowej w Bronikowie, Morownicy i Machcinie. Ponadto uzyskaliœmy wsparcie finansowe na kilka mniejszych zadañ, np. budowê kortów przy ul.
Koœciuszki w Œmiglu, remont œwietlicy
w Przysiece Polskiej oraz wiele innych
zadañ realizowanych przez nasze jednostki organizacyjne. £¹cznie wiêc na zadania kanalizacyjne i pozosta³e inwestycje
pozyskaliœmy w 2009 r. œrodki zewnêtrzne w kwocie ponad 47,5 mln z³. Na koniec przypomnê jeszcze tylko wa¿niejsze
zadania realizowane bez wsparcia z zewn¹trz, np.: budowa dŸwigu osobowego
w przychodni zdrowia w Œmiglu, sieci wodoci¹gowej do Wonieœcia i Jezierzyc, remont kilku œwietlic wiejskich, budowa
nowych miejsc parkingowych, chodników w Machcinie, oœwietlenia ulicznego

w Br uszczewie i Poladowie.
- To bardzo znacz¹cy dorobek. A co
w takim razie czeka nas w roku
2010?
- Przede wszystkim kontynuacja programu budowy sieci kanalizacyjnej, czyli
dokoñczenie kanalizacji w Czaczu i budowa sieci w Koszanowie i Œmiglu.
£¹czna wartoœæ nak³adów to ponad 16
mln z³. Z innych wa¿niejszych zadañ warto wymieniæ dokoñczenie budowy stacji
uzdatniania wody w Sp³awiu i budowê
sieci wodoci¹gowej w Wonieœciu. Na te
dwa zadania mamy ju¿ podpisane umowy z Urzêdem Marsza³kowskim na dofinansowanie w kwocie oko³o 1,5 mln z³.
Druga umowa, któr¹ zawarliœmy na dofinansowanie z Urzêdem Marsza³kowskim, dotyczy modernizacji œwietlic w ¯egrówku i Niet¹¿kowie. Myœlimy te¿ o modernizacji kolejnych œwietlic z dofinansowaniem z programu Leader+. Zatem
wszystkie zadania, które realizowaliœmy
i które mamy zamiar realizowaæ, s¹
w istotny sposób finansowane z pozyskiwanych przez nas œrodków zewnêtrznych. £¹czny poziom wydatków maj¹tkowych w bud¿ecie roku 2010 to ponad 20
mln z³, czyli ponad 36% wszystkich wydatków. To wskaŸnik, który jest powodem do wielkiej satysfakcji i który dla
wielu samorz¹dów jest nieosi¹galny.
- Wspomnia³ Pan o bud¿ecie. Jak
kszta³tuje siê bud¿et na 2010 rok
i sk¹d gmina bierze œrodki na te
wszystkie wydatki?
- Dochody bud¿etu to kwota ponad 50
mln z³, a wydatki to nieco ponad 55 mln
z³. Wynika z tego, ¿e bud¿et zak³ada deficyt w kwocie ok. 5 mln z³. Przypomnê,
¿e w roku 2009 zak³adano deficyt 3 razy
wiêkszy z tego powodu, ¿e wszystkie
wydatki na budowê systemu kanalizacyjnego musia³y byæ zapisane po stronie
deficytu, gdy¿ nie mieliœmy jeszcze umowy o dofinansowanie z NFOŒiGW.
W trakcie roku, dziêki oszczêdnej i racjonalnej gospodarce finansowej, zdo³aliœmy
deficyt sprowadziæ do
bardzo bezpiecznego
poziomu, a nawet zakoñczyæ rok kilkumilionow¹ kwot¹ wolnych œrodków. Dziêki
temu planowany na
rok 2010 deficyt bêdzie z pewnoœci¹ jeszcze mniejszy, ni¿ zak³ada to uchwalony bud¿et. Prognoza na-

szych mo¿liwoœci finansowych na najbli¿sze 10 lat zak³ada bardzo bezpieczny poziom zad³u¿enia i pe³ne bezpieczeñstwo
finansowania inwestycji gminnych,
w tym budowy kanalizacji. Na przyk³ad
w roku 2010 koszty obs³ugi zad³u¿enia
wynios¹ 3,24% dochodów przy dopuszczalnym poziomie 15%. Przy realizowaniu ogromnych inwestycji liczonych
w dziesi¹tkach milionów z³otych nale¿y
wskazaæ i posiadaæ równie¿ œrodki na
udzia³ w³asny. Bez w¹tpienia warto, jeœli
trzeba, tak¿e po¿yczaæ pieni¹dze po to,
by uzyskaæ wielokrotnie wiêcej z zewn¹trz, tym bardziej, gdy jest to bezpieczne. Ani jedna z³otówka z po¿yczonych
pr zez gminê pieniêdzy nie zosta³a wydana na wydatki bie¿¹ce, wszystkie pieni¹dze wspomagaj¹ inwestycje i rozwój.
- Wspomnia³ Pan wczeœniej o budowie parkingów. Jak przebiegaj¹ przygotowania do zorganizowania w mieœcie strefy p³atnego parkowania?
- Uchwa³a o ustanowieniu w mieœcie strefy p³atnego parkowania bêdzie zrealizowana. Mamy przygotowan¹ specyfikê
pr zetargow¹ na zorganizowanie i obs³ugê strefy. Jednak ze wzglêdu na to, ¿e od
wiosny na znacznym obszarze miasta
pr owadzone bêd¹ roboty zwi¹zane z budow¹ kanalizacji, musimy odsun¹æ powstanie strefy o kilka miesiêcy. Czeka
nas tak¿e zmiana w organizacji ruchu
w czasie budowy. Bêd¹ to istotne utrudnienia, do których nie chcemy dok³adaæ
kolejnych, zwi¹zanych z pocz¹tkiem
funkcjonowania strefy.
- Co chcia³by Pan przekazaæ mieszkañcom gminy na progu 2010 roku?
- Pragnê przede wszystkim ¿yczyæ ka¿demu wiele zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Jednoczeœnie dziêkujê za
wszelkie wsparcie i proszê o zrozumienie i wspó³pracê przy realizacji naszych
wspólnych planów.
Eugeniusz Kurasiñski
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Drog¹ z Przysieki Polskiej do Bruszczewa
W listopadzie zakoñczy³a siê budowa
drogi ³¹cz¹cej Przysiekê Polsk¹ z Bruszczewem. Inwestycja kosztowa³a prawie
4 miliony z³otych – po³o¿ono nieca³e 3 km
nawierzchni asfaltowej, a w odcinkach
le¿¹cych w terenie zabudowanym oko³o
kilometra chodników. Przebudowano
tak¿e przepust dla wód rzeki Samicy
przecinaj¹cych drogê. Po³owê kosztów
na realizacjê zadania samorz¹d pozyska³
ze œrodków Wielkopolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w ramach „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”.
Oficjalne oddanie drogi do u¿ytku odby-

³o siê 17 gr udnia
w Br uszczewie. Na
miejsce przybyli œmigielscy samorz¹dowcy
oraz wykonawcy. Grudniowa, œnie¿na aura
utrudni³a ocenê efektów kilkumiesiêcznych prac. Nowa droga znacznie skraca
dojazd do Koœciana
mieszkañcom Starego
Bojanowa i okolicznych miejscowoœci,
a tak¿e odci¹¿a ulice Œmigla.

gielski samorz¹d dysponuje parcelami
pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Przysiece Polskiej i te zosta³y
wskazane chiñskim inwestorom.
By³a to wstêpna niezobowi¹zuj¹ca rozmowa.
Firma Tianjin Chunfa powsta³a w 1992 roku i jest
zlokalizowana w mieœcie
Tianjin, oddalonym o 180
km od Pekinu. Obecna
produkcja kszta³tuje siê na
poziomie oko³o 700 ton
miesiêcznie, w nowej fabryce przedsiêbiorca planuje zwiêkszyæ moce produkcyjne do 2000 ton.
AKA, foto archiwum

Delegacja z Chin w Œmiglu
Chiñski pr oducent dodatków do ¿ywnoœci jest zainteresowany otwarciem fabryki
w Polsce. Jedn¹ z gmin, które
odwiedzili przedstawiciele firmy
Tianjin Chunfa, by³ Œmigiel.
Podczas spotkania z burmistrzem Wiktorem Snel¹ chiñscy
przedsiêbiorcy zaprezentowali
swój profil dzia³alnoœci, a jednoczeœnie zapoznali siê z ofert¹ inwestycyjn¹ gminy. Azjatyckich
przedsiêbiorców interesowa³y
w szczególnoœci kwestie podatkowe i lokalizacja terenów inwestycyjnych, z uwzglêdnieniem
infrastruktury drogowej. Œmi-

Wyró¿nieni
Po pozyskaniu dotacji z Fundacji
Wspomagania Wsi na realizacjê projek-

aparatem

tu „W¹skotorówk¹ w przesz³oœæ regionu”
Stowarzyszenie Przyjació³ Œmigielskiej
Kolejki W¹ skotorowej
mo¿e pochwaliæ siê
kolejnym
sukcesem.
W konkursie
og³oszonym
pr zez Samor z ¹ d Wo j ewództwa
W ielkopols k i e g o
„Dzia³ania
proekologiczne i prok u l t u ro w e

od lewej: Maciej Wiœniewski – sekretarz Œmigla, W³odzimierz Drótkowski –
prezes stowarzyszenia, Krystyna Poœlednia – cz³onek Zarz¹du Województwa
Wielkopolskiego, Waldemar Witkowski – radny, reprezentant Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

AKA, foto AKA

w ramach strategii rozwoju obszarów
wiejskich” ten sam projekt zosta³ nagrodzony wysokiej klasy aparatem cyfrowym.
Do konkursu projekt zg³osi³ w kwietniu
zarz¹d stowarzyszenia, uzyskuj¹c niezbêdne poparcie burmistrza Œmigla. We
wrzeœniu w Œmiglu goœci³ zespó³ sêdziów
sprawozdawców oceniaj¹cy podjêt¹ przez
stowarzyszenie inicjatywê. Podczas jego
wizyty projekt by³ jeszcze w trakcie realizacji.
W grudniu w poznañskiej Akademii
Nauk odby³a siê uroczystoœæ podsumowuj¹ca konkurs, podczas której wyró¿nienie odebra³ prezes œmigielskiego stowarzyszenia – W³odzimierz Drótkowski.
Towarzyszy³ mu sekretarz Œmigla – Maciej Wiœniewski.
A. Kasperska
fot. archiwum Departamentu
Œrodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Wielkopolskiego
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Betlejemskie Œwiat³o Pokoju
Ju¿ dziewiêtnasty raz do Polski dotar³o Betlejemskie Œwiat³o Pokoju. „Wszyscy rodzimy siê do s³u¿by” to przes³anie,
z którym w tym roku pod¹¿ali harcerki
i harcerze.
Betlejemskie Œwiat³o Pokoju po raz
pierwszy zorganizowane zosta³o w 1986
roku w Linz, jako czêœæ akcji charytatywnej Austriackiego Radia i Telewizji
(ORF). Rok póŸniej patronat nad akcj¹
pr zejêli austriaccy skauci. Œwiat³o odebrane z Groty Narodzenia Pañskiego
pr zez dziewczynkê lub ch³opca z Linz, co
roku trafia do ró¿nych instytucji – szpitali, urzêdów, sierociñców oraz domów,
aby w czasie Bo¿ego Narodzenia sta³ siê
symbolem pokoju, braterstwa, nadziei
i mi³oœci. W tym roku Betlejemskie Œwiat³o Pokoju 24 listopada w Jerozolimie

odebra³ 13-letni Simon, Binder, aby
12 gr udnia mog³o zostaæ przekazane w³adzom ZHP w Wiedniu. Polscy harcerze
otrzymali je od skautów s³owackich
13 gr udnia o 11 00 na £ysej Polanie. 20
Grudnia w koœciele farnym w Poznaniu
o godz. 1600 odby³a siê uroczysta msza
œwiêta, podczas której Œwiat³o zosta³o
przekazane wielkopolskim harcerzom.
Hufiec Œmigiel reprezentowa³a delegacja
harcerzy z 2. ŒDH „S³oneczna Gromada”
im. J. Bytnara „Rudego” w ¯egrówku.
21 gr udnia na Placu Rozstrzelanych
w Œmiglu delegacje harcerzy przekaza³y
Œwiat³o zastêpcy burmistrza Wies³awie
Poleszak-Kraczewskiej oraz pozosta³ym
zaproszonym goœciom. Spotkaniu towarzyszy³ koncert kolêd w wykonaniu zespo³u ,,Broken Dreams” .Na koniec utwo-

Koncert noworoczny.
3 stycznia w Centrum Kultury w Œmiglu odby³ siê koncer t noworoczny
z udzia³em m³odych artystów z Poznania
i Wa³brzycha. Utwory Chopina, Wieniawskiego, Kalmana, Mozarta, Schuberta,

Czeœæ

Griega, Curtisa, Lehara, R. Sieczyñskiego, Bernsteina, E. Di Curtisa, Schumanna i innych wykonali: Maria Jaskulska
– sopran, studentka dwóch wydzia³ów
Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, w klasie œpiewu prof. Wojciec h a M a c i e j o wskiego i w klasie
wiolonczeli prof.
Stanis³awa Pokorskiego, Kornel
Maciejowski –
tenor – student
Akademii Mu zycznej w Poznaniu w klasie prof.
W. Maciejowskiego, Przemys³aw
Witek – fortepian

poleg³ym

11 stycznia, w po³udnie na œmigielskim rynku pod obeliskiem Powstañców
Wielkopolskich odby³ siê Apel Poleg³ych. W ten sposób harcerze ze œmigielskiego hufca stoj¹ na stra¿y pamiêci
o mieszkañcach Ziemi Œmigielskiej, poleg³ych i uczestnicz¹cych w powstaniu.
W 91. rocznicê jego wybuchu Magdalena Stachowska, komendantka hufca, powita³a przedstawicieli œmigielskiego samorz¹du: burmistrza Wiktora Snelê,
Jana Józefczaka, przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej, kombatantów, przedstawicieli
or ganizacji kulturalnych, harcerskich
seniorów oraz m³odzie¿. Tradycyjnie rys

historyczny niepodleg³oœciowego zrywu przedstawi³a hm. Barbara £awniczak,
poleg³ych w walce wezwa³ do apelu hm. Ryszard
Duda, a delegacje
z³o¿y³y okolicznoœciowe wi¹zanki.
AKA
foto A. Kasperska

rzono kr¹g przyjaŸni i pos³ano iskierkê
pokoju. Dziêki harcerzom Betlejemskie
Œwiat³o zap³onê³o we wszystkich koœcio³ach, szko³ach i innych instytucjach
w gminie. Harcerze z ¯egrówka tradycyjnie roznosili Œwiat³o wœród mieszkañców
swojej wsi, w strojach kolêdników
z gwiazd¹ i turoniem.
B. £awniczak
foto archiwum szko³y
- absolwent tej samej uczelni, urodzony
w Wa³brzychu oraz Mateusz Smól –
skrzypce – student Akademii Muzycznej
w Poznaniu, w klasie skrzypiec prof. Jadwigi Kaliszewskiej. Ca³oœæ prowadzi³
Jakub Chrenowicz – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu – dyrygent,
dwukrotny stypendysta Ministra Kultur y, laureat konkursów dyrygenckich
w kraju i za granic¹. M³odoœæ, talent i pracowitoœæ sprawi³y, ¿e poziom koncertu
okaza³ siê znakomity i pozwoli³ licznie zebranej widowni prze¿yæ prawdziw¹ ucztê
duchow¹. W trakcie koncertu Przemek
Witek dokona³ inauguracji obchodów
Roku Chopinowskiego w Œmiglu, graj¹c
przepiêknie „Poloneza As” op. 53. Cieszy
fakt, ¿e œmigielanie coraz chêtniej i liczniej uczestnicz¹ w koncertach muzycznych.
E. Kurasiñski
foto ¯.K, JCM
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Osiemnaste urodziny Orkiestry
Mimo trudnych warunków pogodowych Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy po raz kolejny zebra³a wokó³ siebie ludzi z otwartymi sercami. W naszej
gminie jak co roku zosta³y utworzone
dwa sztaby – w Centrum Kultury w Œmiglu i w Zespole Szkó³ w Bronikowie. Od
wczesnych godzin rannych na zaœnie¿onych ulicach Œmigla, Czacza, Bronikowa
i Starego Bojanowa mo¿na by³o zobaczyæ
m³odych ludzi z identyfikatorami i kolorowymi puszkami. Tradycyjnie w godzinach popo³udniowych rozpoczê³y siê
koncerty Fina³u WOŒP. Z powodu pogody odwo³ano koncert w Bronikowie, ale
w ¯egrówku i Czaczu odby³y siê bez
wiêkszych zak³óceñ.
Koncert w ¯egrówku, który zorganizowali uczniowie Szko³y Filialnej oraz zuchy i harcerze z 2.ŒDH ,,S³oneczna Gromada” im. J. Bytnara „Rudego” rozpocz¹³
siê w ¯egrówku o godz. 1400. Na pocz¹tku wyst¹pi³ zespó³ Broken Dreams. PóŸniej zaprezentowali siê uczniowie z Gimnazjum w Œmiglu w przedstawieniu pt.
„Sen o Bo¿ym Narodzeniu”. Zuchy zaprosi³y wszystkich do wspólnego œpiewania
piosenek zuchowych i pastora³ek.
Uczniowie szko³y w ¯egrówku wyst¹pili
w inscenizacji bajki „Królewna Œnie¿ka”.
Przedszkolaki zatañczy³y i zaœpiewa³y

piosenkê o choince. Podczas koncertu
harcerze kwestowali na rzecz WOŒP
oraz chêtnych uczyli na fantomie udzielania pierwszej pomocy.
A¿ osiem godzin trwa³ koncert w œmigielskim Centrum Kultury. Rozpoczê³a go
m³odzie¿ z Gimnazjum w Œmiglu przedstawieniem „Sen o Bo¿ym Narodzeniu”,
po czym na scenie pojawi³ siê zespó³ tañca wspó³czesnego „Pryzmat-Bis”, na
zmianê z wokalistkami Studia Piosenki
„Muzol” – Emili¹ Ziegler i Ma³gorzat¹
Kozak. Dla mi³oœników folkloru wyst¹pi³a najm³odsza grupa Zespo³u Pieœni
i Tañca „¯eñcy Wielkopolski”, poprzedzaj¹c koncert M³odzie¿owej Orkiestry
Dêtej. Ok. godziny 1900 wszystkich zebranych opanowa³a gor¹ca atmosfera licytacji. Pod m³otek posz³y m.in. gad¿ety
WOŒP, przedmioty promuj¹ce nasz¹
gminê przekazane na licytacjê przez
Urz¹d Miejski Œmigla, zag³ówki od Julii,
Marty i Wiktorii Stasiak, odkurzacz –
anonimowego darczyñcy oraz zdjêcia
z autografami Jaros³awa Hampela.
£¹cznie z licytacji uda³o siê zebraæ
1.286,00 z³.
Zgodnie z tradycj¹ o godzinie 20 00 rozb³ys³o nad Œmiglem „Œwiate³ko do nieba”, po czym na scenie zrobi³o siê rockowo. Najwiêksze przeboje muzyki rocko-
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wej wykona³a poznañska grupa „Laguardia”. Nastêpnie pojawi³y siê koœciañskie
zespo³y „Manufaktura” i „The Inner
Child”, które w³o¿y³y serce nie tylko
w muzykê, ale tak¿e w ideê Wielkiej Orkiestry.
Œmigielski sztab skupi³ wokó³ siebie
czterdziestu szeœciu wolontariuszy, którym uda³o siê zebraæ kwotê 10.422,08 z³.
Niekwestionowan¹ liderk¹ tej grupy zosta³a nasza „etatowa” wolontariuszka –
Ania Pohl, która zbieraj¹c do samego
koñca, z pe³nym zaanga¿owaniem i poœwiêceniem, uzyska³a rekordow¹ kwotê
- 1192,58 z³.
Siedmiu wolontariuszy ze sztabu w Bronikowie zebra³o 737,37 z³, co sprawi³o, ¿e
konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy zosta³o zasilone przez
nasz¹ gminê kwot¹ 11.159,45 z³.
Tr udne warunki atmosferyczne nie by³y
straszne dla wolontariuszy, którzy dziêki ofiarnoœci œmigielskich restauracji
„Marta” i „Poemat” mieli zabezpieczony
ciep³y posi³ek. Pracownicy Centrum dbali o termosy pe³ne herbaty z cytr yn¹, a do
niej znalaz³o siê coœ s³odkiego – dziêki
piekarni Danuty Grygier. Pomoc okaza³a równie¿ firma transportowa Janusza
Graczyka oraz sklep „Pod Wiatrakiem”
Marcina Mañczaka.
M.D.
foto A. Szulc, M. Dymarkowska
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Jak Œmigiel po po¿arach odbudowywano
Urbanistyczny uk³ad miasta zmienia³y liczne po¿ary. Po najwiêkszym i najbardziej niszczycielskim, który mia³ miejsce w 1814 roku pr zeprowadzono odbudowê miasta wed³ug opracowanego planu regulacji przestrzennej wydanego
pr zez Królewskiego Nadinspektora Budowlanego w Poznaniu Wernickiego.
Plan zak³ada³ sta³¹ 14 metrow¹ szerokoœæ
ulic. Dzia³ki budowlane powszechnie rozszerzono, dziêki czemu domy zwrócono
kalenicami do ci¹gów komunikacyjnych.
Przy g³ównych ulicach wznoszono budynki murowane, przy bocznych –
w oparciu o konstrukcjê szachulcow¹.

Drewniane domy musia³y byæ podmurowane. Budynki przy rynku obowi¹zkowo
musia³y byæ piêtrowe. Plan odbudowy
Œmigla opracowa³ budowniczy Kessler,
uprzednio odbudowuj¹c Gniezno. On te¿
nadzorowa³ jego wykonanie. Zachowuj¹c
poprzedni uk³ad architektoniczny oparty o czworoboczny rynek, ulice poszerzono i wyprostowano tworz¹c z nich szachownicê. Krzywizny zachowano na ul.
A. Mickiewicza i J. Kiliñskiego. Dlaczego? OdpowiedŸ znalaz³em w cyklu artyku³ów opublikowanych w nr. 183, 184
i 184 „Orêdownika Œmigielskiego” z 1923
roku (przypadkowo znalezionych w trakcie likwidacji jednego z mieszkañ) pt.
„Powstanie i historia Œmigla”. jest to krótki zarys powstania i rozwoju naszego miasta, opracowany jednak z braku polskich
Ÿróde³ pod³ug niemieckich - pisze autor
ukr yty pod inicja³ami A.S., który materia³ „zebra³ i zestawi³” Przytaczam jego
fragment.
W XIX wieku w r. 1807, 1812 i 1814 wybucha³y wielkie po¿ary, z których ostatni
by³ najstraszniejszy. Wybuch³ on dnia
25 wrzeœnia oko³o po³udnia. Nic dziwnego, ¿e wnet ca³e miasto sp³onê³o, gdy¿ domy
ówczesne by³y przewa¿nie zbudowane
z drzewa lub gliny, a pokryte s³om¹, trzcin¹
albo gontami. Ocala³y wówczas tylko t.zw.
Pr zedmieœcia wschowskie i poladowskie
i pó³nocna czêœæ rynku. Nawet koœció³ katolicki straci³ dach, tak, ¿e sklepienie siê
zapad³o.

Zarz¹d miasta mia³ wielkie trudnoœci z odbudow¹, z powodu uporu mieszkañców.
Ulice by³y krzywe i bardzo w¹skie, a wszystkie domy sta³y szczytami zwrócone ku ulicy, rynek zaœ mia³ kszta³t nieregularnego
czworok¹ta. Teraz, przy odbudowie chciano mieæ ulice proste i doœæ szerokie, a rynek mia³ byæ regularnym kwadratem na
wzór miasta Poznania. Có¿, kiedy przeszkadza³y w tem ocala³e przedmieœcia i pó³nocna czêœæ rynku. Drug¹ i to o wiele
wiêksz¹ trudnoœci¹ by³o pogodziæ obywateli z nowym podzia³em gruntów. Domy
mia³y teraz byæ zwrócone bokiem ku ulicom (kalenic¹), lecz na to trzeba by³o innego podzia³u w³asnoœci w mieœcie (...).
W koñcu jednak uda³o siê wytyczyæ nowe
ulice, a obywateli pogodziæ z nowym podzia³em. Od tego czasu zachowa³ Œmigiel
swój wygl¹d teraŸniejszy (i dzisiejszy!).
Rynek nie jest dok³adnym kwadratem:
mianowicie pó³nocna strona, która ocala³a przy po¿arze tworzy doœæ znaczn¹ wypuk³oœæ na zewn¹trz pomiêdzy domem
pana Karpiñskiego (sklep elektryczny, nr
18) i pastora (komisariat policji, nr 17).
Na domie pastora widnieje tabliczka
z dat¹ 1810, na pami¹tkê, ¿e dom ten ocala³ przy ostatnich dwóch po¿arach. Równie¿ nie da³o siê dok³adnie prosto wytyczyæ
dzisiejszej ulicy Mickiewicza i Kiliñskiego
(tak¿e i dzisiejszych), gdy¿ zawadza³y owe
ocala³e przedmieœcia.

Tak wiêc tworz¹ one liczne wypuk³oœci izakrêty i w³aœnie tam znajdujemy najstarsze
budynki w mieœcie. Od tego te¿ czasu istnieje Nowy Rynek bo na nowo odbudowany ?!
Projektowano wtedy kilka nowych ulic,
których jednak nie uda³o siê wykonaæ.
(Wielka szkoda, bo jak¿e dziœ mielibyœmy u³atwiony przejazd przez miasto).
I tak trakt z Leszna do Poznania mia³ prowadziæ ulic¹ Mickiewicza i Matejki. Ulica ta mia³a byæ o wiele d³u¿sz¹ i prowadziæ wprost przed Strzelnic¹ ku szosie czackiej. (Przypominam: mówimy o roku
1820!). Dalej ulica Jana Sobieskiego (dziœ
T. Koœciuszki) mia³a byæ szersz¹ i mia³a
prowadziæ prosto poza Strzelnicê, gdzie

mia³a siê ³¹czyæ z ulic¹ Matejki. Po³¹czenie poprzeczne miêdzy Nowym Rynkiem,
ulic¹ Jana Sobieskiego i ul Matejki mia³a
stanowiæ dzisiejsza ulica Farna, która tylko do po³owy zosta³a wykonana [wyprostowana] (od Pl. Wojska Polskiego do
T. Koœciuszki). Wielk¹ przeszkod¹ by³ koœció³ katolicki. Wprawdzie przekazano mu
jako nowe miejsce okolicê dzisiejszego probostwa, lecz spali³ siê tylko dach, wiêc nie
by³o powodu przenosiæ go. Gdyby te wszystkie projekty dosz³y do skutku, mielibyœmy
dziœ miêdzy Nowym Rynkiem a ulic¹ Matejki niew¹tpliwie najpiêkniejsz¹ czêœæ
miasta. Wiele jeszcze innych rzeczy projektowano wówczas, o których jednak nie
warto wspominaæ. (A szkoda).
W archiwum parafialnym w Œmiglu odnalaz³em mapkê sporz¹dzon¹ na pergaminie z odrêczn¹, w jêzyku niemieckim
adnotacj¹: Rysunek rêczny w³asnoœci obywatelskich [miejskich] granicz¹cych z terenami probostwa w Œmiglu, które probostwo ma odst¹piæ miastu w celu odnowienia i poszerzenia miasta. Na odwrocie
pergaminu, owego r ysunku, znajduje siê
infor macja: Mapa znajduj¹ca siê na odwrotnej stronie zosta³a dok³adnie przerysowana z akt Arcybiskupiego Konsystorium Generalnego w Poznaniu (w³adze
zarz¹dzaj¹ce diecezj¹), znajduj¹cych siê
w rysunkach urzêdowych w roku 1815.
Œmigiel, dnia 25 kwietnia 1898 r. proboszcz Œmigla Jan Potrykowski. Mapka
przedstawia teren probostwa (wykropkowany) i jego najbli¿sze otoczenie z 1815
roku, w rok po najwiêkszym po¿arze miasta,
[mapka na ok³adce]
z wyrysowanymi póŸniej, krzy¿uj¹cymi
siê pod k¹tem prostym ulicami: Schützen
Strasse ob. ul. T. Koœciuszki („ucinaj¹c¹”
czêœæ koœcio³a – co potwierdza cytowany wy¿ej ar tyku³ prasowy sugeruj¹cy
jego rozbiórkê i „przesuniêcie” bli¿ej probostwa) i obecn¹ ul. Farn¹, na rysunku
roboczo oznaczon¹ jako Linien Strasse
(ul. Liniowa), „ucinaj¹c¹” znaczn¹ czêœæ
przykoœcielnego cmentarza. Na tej samej
mapce wtórnie, kolorem czerwonym
[mapka] zaznaczono „nowe budownictwo”. Zwróæmy uwagê, ¿e odst¹piono od
rozbiórki i „pr zesuniêcia” koœcio³a oraz
pr ostowania Schützen Strasse. Jej zwê¿enie i znaczne pochylenie cmentarnokoœcielnej skarpy stwarza³ zagro¿enie
komunikacyjne. W zwi¹zku z tym w³adze
miejskie czyni³y starania o jej poszerzenie. W marcowym numerze „Allgemeine
Anziger” z 1896 roku ukaza³ siê artyku³,
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w którym stwierdzono, ¿e w ostatnich
czasach na przewê¿eniu nasili³y siê wypadki: w wyniku wpadniêcie w poœlizg
konnego zaprzêgu do muru zosta³a przygnieciona dziewczynka i przejechana
zosta³a kobieta; zim¹ ulica jest nieprzejezdna – konie nie s¹ w stanie utrzymaæ
wozu i pêdz¹ w dó³ galopem; konie siê
przewracaj¹ i ³ami¹ nogi, jak koñ rzeŸnika Vogta wart 180 Marek. W konkluzji
autor (anonim) stwierdza, ¿e zarz¹d miasta, bior¹c pod uwagê bezpieczeñstwo,
ju¿ od 1886 roku czyni³ starania o wykupienie czêœci koœcielnej parceli i muru,
którym od ul. Schützen Strasse by³a ona
otoczona – bezskutecznie. Autor apelowa³, aby w interesie bezpieczeñstwa, obywatele podpisywali petycjê skierowan¹
do w³adz koœcielnych o zgodê na sprzeda¿ miastu starego, okalaj¹cego koœcieln¹ parcelê (cmentarz) muru wraz
z jego fundamentem.
Tym razem w³adze koœcielne siê zgodzi³y. 10 listopada 1897 roku zwo³ano posiedzenie Dozoru Koœcielnego (dziœ: Rady
Parafialnej), którego tematem by³o „ust¹pienie [odst¹pienie] czêœci cmentarza
farnego miastu”. Na 9 cz³onków dozoru,
obecnych by³o 7.: ks. Jan Potrykowski –
przewodnicz¹cy, L. Zehr, M. Matuszewski, J. Kozak, L. Nowak, M. Konieczny
i J. Konieczny. Uchwa³a zapad³a 6 g³osami: zmieniaj¹c odnoœne dawniejsze uchwa³y upowa¿niæ przewodnicz¹cego Ks. prob.
Potrykowskiego do notarialnego zawarcia
ze œmigielsk¹ gmin¹ miejsk¹ nastêpuj¹cego kontraktu sprzeda¿y (stanowi³ odrêbny dokument). Cz³onek Dozoru p. Zehr,
jako radny miasta tylko z g³osem doradczym w posiedzeniu bra³ udzia³, przychyla
siê jednak do powy¿szej uchwa³y. Tego samego dnia odby³o siê posiedzenie Reprezentacji Gminnej, w którego porz¹dku
dziennym by³o „ust¹pienie czêœci cmentarza farnego miastu”. Reprezentacja
sk³ada³a siê z 24 cz³onków, obecnych
by³o 10: W. £ukomski przew., Fêglerski
zastêpca, Cieœla, Julian Gierliñski, W. Matuszewski, B. Stam, K. Abt, Kunze,
£uczkowski i J. Stró¿yñski. G³osami
wszystkimi zatwierdza siê uchwa³ê Dozoru Koœcielnego z dnia dzisiejszego dotycz¹c¹ odst¹pienia czêœci cmentarza farnego miastu.
Uchwalony przez dozór kontrakt – warunki sprzeda¿y 10 listopada 1897 roku
(zachowa³ siê maszynopis, póŸniej sporz¹dzono rêkopis) m.in. postanawia³, ¿e
katolicka gmina sprzedaje gminie Œmigiel teren na czerwono zaznaczony na
planie [na poni¿szej mapce t³ust¹ lini¹,
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pod pewnymi warunkami. Miasto zap³aci gminie koœcielnej 3.000 Marek, p³atne
po 14 dniach po przejêciu parceli. Gmina Œmigiel zobowi¹zuje siê na miejsce
starego muru wybudowaæ nowy mur o
gruboœci ok. 1 metra, z kamienn¹ podmurówk¹ o wysokoœci 25 cm, aby mur
chroniæ przed wod¹. Wszystko ma byæ
zbudowane z najlepszej jakoœci materia³ów. Materia³ami z rozbiórki starego
muru dysponuje gmina miejska i mo¿e
wykorzystaæ je przy budowie nowego
muru. Koœció³ zastrzega sobie miejsce na
po³o¿enie fundamentu pod wie¿ê, nowe
fundamenty musz¹ byæ tak po³o¿one, by
nie kolidowa³y z fundamentami wie¿y
(ten fragment muru musi utrzymaæ wie¿ê). Prace rozbiórkowe najpóŸniej rok po
przyjêciu terenu. W przypadku nie wywi¹zania siê gminy miejskiej, gmina koœcielna – parafia wybuduje mur na koszt
miasta. Za dostawê materia³ów i kontrolê jakoœci wykonywanych prac odpowiedzialny jest urzêdnik powiatowego nadzoru budowlanego. Gmina miejska zobowi¹zuje siê do pochowania w trumnach,
w r ytuale katolickim, w zbiorowej mogile, znalezionych zw³ok. Gmina miejska
jest odpowiedzialna 3 lata po odbiorze za
b³êdy, uszkodzenia budynku (koœcio³a),
które by³yby skutkiem b³êdów konstrukcyjnych. Koszt umowy i przejêcia ponosi
gmina miejska. Poœwiadcza ona te¿ zgodê na zamkniêcie ulicy dla ruchu publicznego na wymaganym odcinku podczas
budowy wie¿y w okresie 3-6 miesiêcy.
Grunt – czêœæ cmentarza przykoœcielnego, miastu zosta³ sprzedany kontraktem
notarialnym 19 listopada 1897 roku. Miasto mia³o wp³aciæ parafii 3.000 marek
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i najpóŸniej 10.3.1903 roku rozpocz¹æ
budowê nowego muru cmentarnego
w miejsce uszkodzonego starego muru
w³asnym kosztem. Ale magistrat 5 czerwca 1899 roku zrywa kontrakt i proponuje
odszkodowanie za wyw³aszczenie w wysokoœci 5 marek za metr kwadratowy.
Sprawa znalaz³a siê w s¹dzie. Z ramienia
parafii prowadzi³ j¹ poznañski adwokat
Woliñski, który przekonywa³ proboszcza,
¿e kontrakt (notarialny) obowi¹zuje,
mimo, ¿e jeszcze nie ma potwierdzenia
w³adz koœcielnych i pañstwowych i nale¿y ¿¹daæ ceny kupna wed³ug kontraktu.
W aktach sprawy znajduje siê brudnopis
proœby proboszcza do Konsystorza o potwierdzenie kontraktu. Proboszcz 8 lipca 1899 r. m.in. pisze:
Ju¿ dwukrotnie Wysoka W³adza (koœcielna) skutecznie zakaz sprzeda¿y czêœci tutejszego gruntu cmentarnego przeprowadzi³a. Dozór koœcielny równoczeœnie uk³ada³ siê z gmin¹ miejsk¹ o sprzeda¿ i procesowa³ siê przeciwko zamiarom wyw³aszczenia. Wyw³aszczenie odnoœnej czêœci
cmentarza zosta³o ostatecznie przez najwy¿sz¹ W³adzê pañstwow¹ zadekretowane, jednakowo¿ odszkodowanie za grunt
maj¹cy byæ wyw³aszczony, miasto Œmigiel
wed³ug za³¹czonego kontraktu prawdopodobnie nam zap³aci. Wed³ug najnowszego
reskryptu (pisemnego rozporz¹dzenia),
maj¹ byæ sprawy wyw³aszczenia w szybkim
biegu za³atwione. Królewska rejencja (notariat) wyznaczy³a termin ustnej ugody ju¿
15 b.m., która jednakowo¿ bez wprowadzenia (?) Wysokiej W³adzy nast¹piæ nie
mo¿e. Za¿¹daliœmy wiêc niezw³ocznie
zwrotu akt i kontraktu od naszego adwokata, który za³¹czamy. Tymczasem mur
cmentarny, który wraz z cz¹steczk¹ cmentarza ma byæ odst¹piony, przez korzenie
d rzew siê rozpad³ (i) nak³adem ca
6.000 M musia³by kosztem parafii byæ odbudowany. Wstêga cmentarza zaœ ¿¹dana
przez miasto na rozszerzenie ulicy w wykreœlonym miejscu (zobacz mapka) ca 2m
obejmuje (...), za kilkadziesi¹t wiêc metrów kwadratowych daje miasto nowy p³ot
murowany i gotówkê 3.000 M. Parafia
zyska wiêc, odliczaj¹c koszta wybudowania nowego muru, ca 9.000 M za cz¹steczkê cmentarza, która po wybudowaniu projektowanej wie¿y, do ciasnoty zupe³nie bêdzie bezu¿yteczna, zyska dalej czêœæ fundamentów wie¿y, zyska tak¿e jeszcze na tem,
¿e koœció³ staæ bêdzie nie w trójk¹cie, lecz
nad szerok¹ ulic¹ i to nad ulic¹ zrównan¹
tak, ¿e wstrz¹œnienia wozów ³adownych nie
bêd¹ oddzia³ywaæ na fundamenty koœcielne, jak przez przejazdy po obecnej „górce
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miastu Œmiglowi kawa³ek placu koœcielnego tutejszego, wyp³aci³a gmina miejska
wed³ug kontraktu notarialnego z dnia
19 XI 1897 kasie koœcielnej naszej
M 3.000 w dniu 10 marca b.r. które tego
samego dnia wp³aciliœmy na ksi¹¿kê
oszczêdnoœci miasta Œmigiel (na „fundusz
budowy wie¿y”). (...) Miasto Œmigiel zobowi¹zane jest powy¿szym kontraktem najpóŸniej dnia 10 marca 1901 r. budowê nowego muru cmentarnego w miejsce uszkodzonego starego muru w³asnym kosztem
rozpocz¹æ. Tak te¿ siê sta³o.
Hubert Zbierski
Ps. powy¿szy tekst jest fragmentem
wiêkszej ca³oœci (Red)

cmentarnej”, tu¿ nad murem cmentarnym
bardzo blisko koœcio³a id¹cej. (...) S¹d administracyjny uzna³, ¿e (...) „cmentarz
farny” ju¿ od 40 lat nie jest cmentarzem
grzebalnym, który przy koœciele siê znajduje.
Protokó³ z posiedzenia Dozoru koœcielnego, w którym zawarto warunki spr zeda¿y zosta³ zatwierdzony 2 grudnia 1897
roku w Poznaniu przez notariusza Krochmanna, 14 sierpnia 1899 roku przez Konsystorza, a 12 stycznia 1900 roku przez
w³adze nadzoru pañstwowego.
Pod koniec stycznia 1900 roku proboszcz
informuje Konsystorza: Za odst¹piony

Przegl¹d slajdów podró¿niczych „Ma³y wielki œwiat”
Ciekawi œwiata! Od 8 stycznia 2010
roku w Œmiglu odbywaj¹ siê comiesiêczne pokazy slajdów „Ma³y wielki œwiat” z
najodleglejszych, najbardziej tajemniczych i niedostêpnych zak¹tków œwiata!
Organizatorzy pragn¹ zabraæ Was w niesamowite podró¿e, które uczyni¹ ten
wielki, jak siê wydaje, œwiat, bli¿szym.
Klimat podró¿y budowaæ bêdzie mozaika obrazów i dŸwiêków... a to wszystko
jak na wyci¹gniêcie rêki, bezp³atnie
w Centrum Kultury (ul. Koœciuszki 20).
Podró¿nicy przenios¹ Was miêdzy innymi do dalekich, barwnych krain konfucjañskich Chin oraz hinduistycznych Indii czy po³o¿onego w sercu Himalajów
Nepalu, bêdzie mo¿na równie¿ odbyæ
wêdrówkê przez dzikie góry Albanii, zobaczyæ skut¹ w 84% l¹dolodem Grenlandiê, krainê tysi¹ca gejzerów – Islandiê.
Nie zabraknie równie¿ wycieczki po Karpatach Wschodnich.
Zamys³em organizatorów jest równie¿
aktywizacja Wielkopolan, którzy maj¹ na
swoim koncie niezwyk³¹ podró¿ i pragn¹
podzieliæ siê swymi wra¿eniami z szersz¹
publicznoœci¹. Oznacza to, ¿e ju¿ teraz
mo¿na zg³aszaæ propozycje do przysz³orocznego cyklu pokazów. Je¿eli nie masz
na swoim koncie ¿adnej porywaj¹cej
pr zygody, przyjdŸ, zobacz, mo¿e stanie
siê to natchnieniem do odbycia w najbli¿sze wakacje równie ciekawej podró¿y,
z której wra¿eniami chcia³byœ podzieliæ
siê w przysz³orocznym cyklu slajdów.
Czekamy na osoby, które podejm¹ wyzwanie i stan¹ siê emisariuszami innych
kultur... Wszelkie propozycje i pytania
pr osimy kierowaæ, na adres: malywielkiswiat@gmail.com.
Szczegó³y, a tak¿e kalendarz imprezy
bêd¹ pojawia³y siê sukcesywnie na stronach internetowych Œmigla: www.smigiel.pl, Centrum Kultury: http://ck-smi-

giel.pl/ oraz niezale¿nym œmigielskim forum:
http://smigiel.vcit y. p l / w d z i a l e
„¯ycie kulturalne i
towarzyskie”.
O t o h a rm o n ogram imprezy:
8 stycznia
R e p u b l i k a
Shqipëria – w kraju 800 000 bunkr ów – Tomasz
Stankowiak
5 lutego
Karpaty wschodnie – Piotr Dzieszko
5 marca
Grenlandia Zielona Wyspa Inuitów.
Kalaallitt Nunaat
Kraina Ludzi –
Grzegorz Lor ek
9 kwietnia
Indie, Nepal. Podró¿ dziêki przyjaŸni – Bartosz Snela
7 maja
„Pañstwo Œrodka
– najpiêkniejsze,
najstarsze, najwiêksze” – Mateu s z G b i o rc z y k
i Tomasz Stankowiak
Zapraszamy na
jak¿e po¿ywn¹
ucztê dla ducha...
Tomasz
Stankowiak oraz
Mateusz
Gbiorczyk
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Spotkanie op³atkowe
Zimowa aura nie przeszkodzi³a mieszkañcom Karœnic i Ksiêginek w spotkaniu na uroczystoœci op³atkowo-noworocznej, które zorganizowa³y Rady So³eckie
Karœnic i Ksiêginek, Ko³o Gospodyñ
Wiejskich, Kó³ko Rolnicze oraz OSP
w Karœnicach. Obecni byli goœcie – proboszcz parafii Wilkowo Polskie Marian
Derkaczewski, bur mistrz Œmigla Wiktor
Snela, wiceburmistrz Wies³awa Poleszak-Kraczewska, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla Jan Józefczak, dyrektor
Centrum Kultury Eugeniusz Kurasiñski,

radny Jan Pietrzak, so³tysi Karœnic, Ksiêginek, Nowego Bia³cza, zespó³ muzyczny Format oraz zespó³ ludowy Wilkowianie.
Uroczystego otwarcia spotkania dokonali
so³tys Karœnic Zbigniew Kêdziora oraz
Bernadeta Dudziñska, która przygotowa³a wspólnie z dzieæmi przedstawienie jase³kowe. W œwi¹tecznej atmosferze goœcie podziwiali wystêp, a nastêpnie wys³uchali koncertu kolêd w wykonaniu
zespo³u Wilkowianie. Podzielono siê te¿
op³atkiem oraz wzniesiono toast, ¿ycz¹c

sobie du¿o zdrowia i szczêœcia na Nowy
Rok 2010.
B.D.
foto archiwum

Przy op³atku w ¯egrówku
Tradycyjnie 6 stycznia, w Œwiêto
Trzech Króli, Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w ¯egrówku przygotowa³o op³atek dla
mieszkañców okolicznych wsi. Na uroczystoœæ przyby³ burmistrz Œmigla Wiktor Snela, jego zastêpca Wies³awa Poleszak-Kraczewska, ks. Proboszcz Marian
Derkaczewski, radny Zenon Skoracki
oraz so³tysi ¯egrówka, ¯egrowa i Bielaw.
Mieszkañcy wsi prze³amali siê op³atkiem,
sk³adaj¹c sobie najserdeczniejsze ¿ycze-

nia. W czêœci artystycznej wyst¹pi³y dzieci ze szko³y w ¯egrówku, które przedstawi³y jase³ka. Do wspólnego œpiewu kolêd przy przepysznym domowym cieœcie,
zaprosi³ ks. proboszcz wraz z miejscowym zespo³em pañstwa Kozaków. Na zakoñczenie wszyscy pozowali do wspólnego zdjêcia.
Iwona Kamiñska
foto archiwum szko³y

Drudzy w powiecie
Drugie miejsce w powiecie zdobyli
uczniowie œmigielskiego gimnazjum w VI
edycji konkursu filmowego zorganizowanego przez policjantów Zespo³u ds.
Nieletnich koœciañskiej Komendy Powiatowej Policji.
Patrycja Bagiñska, Agnieszka Domaga³a i Mi³osz Sp³awski z klasy III A przygotowali materia³ poruszaj¹cy problematykê zagro¿eñ internetowych. Ich film zosta³ zaprezentowany 10 grudnia w sali

widowiskowej koœciañskiego Oœrodka
Kultury i jako jedyny z dziewiêciu zg³oszonych prac poruszy³ ten problem.
W pozosta³ych filmach dominowa³y akcenty dotycz¹ce uzale¿nieñ od alkoholu
i narkotyków.
Uczniowie w nagrodê otrzymali pami¹tkowe dyplomy i talony do zrealizowania
w ksiêgarni.
Gimnazjum w Œmiglu
foto archiwum szko³y

„Sto lat” dla babæ i dziadków w ¯egrówku
„Sto lat” po raz kolejny zabrzmia³o
w sali wiejskiej w ¯egrówku z okazji Dnia
Babci i Dziadka. W tym roku nieco wczeœniej, bo 15 stycznia, przedszkolaki

i uczniowie zaprosili dziadków na
wspóln¹ zabawê karnawa³ow¹.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od czêœci artystycznej, na której mali aktorzy zaprezentowali siê w przedstawieniu pt. „Królewna Œnie¿ka”. PóŸniej wnuki sk³ada³y
¿yczenia poprzez wiersze i piosenki,
wzbogacaj¹c je tañcami ludowymi i nowoczesnymi. Wiele wzruszeñ dostarczy³y dziadkom upominki wykonane przez
ich „pociechy”. Karnawa³owe zabawy,
z udzia³em seniorów i wnucz¹t rozpoczê³y siê od wspólnego poloneza, przy akompaniamencie przyjaciela szko³y, Piotra
Majera. Uroczystoœæ uœwietnili sw¹ obec-

noœci¹ goœcie: zastêpca burmistrza Wies³awa Poleszak-Kraszewska, przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich Maria
Kupka, ksi¹dz proboszcz Marian Derkaczewski, radny Zenon Skoracki oraz so³tysi.
Spotkanie up³ynê³o w mi³ej i serdecznej
atmosferze tak¿e dziêki pysznym, domowym wypiekom mam wystêpuj¹cych
dzieci. Nad czêœci¹ artystyczn¹ czuwa³y
wychowawczynie: El¿bieta Lemañska,
Iwona Kamiñska i Agnieszka £ochowicz.
Nad ca³oœci¹ uroczystoœci czuwa³a Barbara £awniczak, kierownik szko³y w ¯egrówku.
A.£.
foto archiwum szko³y
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II Dyktando Rodzinne
13 grudnia 2009 r. w Zespole Szkó³
w Starym Bojanowie po raz drugi odby³o siê Dyktando Rodzinne. Organizatorami by³y polonistki, a patronat honorowy obj¹³ burmistrz Œmigla. Do konkursu pr zyst¹pili uczniowie wraz z rodzicami, którzy pe³nili rolê podpowiadaczy.
Treœæ dyktanda przygotowa³a Iwona Gubañska – konsultant jêzyka polskiego, a
zarazem pracownik Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.
W szranki stanê³o 35 uczniów szko³y podstawowej wraz z podpowiadaczami oraz
30 gimnazjalistów. W kategorii szkó³ pod-

stawowych I miejsce
zdoby³a Alicja Mueller z klasy III, II miejsce Daria Szczerbal
z klasy VI A, a miejsce III zaj¹³ Marcin
Wieczorkowski, tak¿e z klasy VI A.
W gimnazjum zwyciêzc¹ zosta³a ¯aneta
Rusiecka z klasy III
A, II miejsce zajê³a
Michalina Stephan
z II A, a miejsce III, tak¿e z II A - Edyta
Grzelczyk.
Statuetki dla zwyciêzców ufundowa³ burmistrz Œmigla,
a wrê czy³a je wicebur mistrz Wies³awa
Poleszak-Kraczewska. W komisji konkursowej pracowa³y
Krystyna Nyczka,
Honorata Nowak,
Anna Czapska, Mar zena Adamczak,
Aneta Stachowiak,

Przy wspólnym krêgu
14 stycznia w restauracji „Marta” odby³o siê spotkanie noworoczne Krêgu
Starszych Harcerzy Seniorów im. Ksiêcia
Józefa Poniatowskiego w Œmiglu. Po wprowadzeniu sztandaru i odœpiewaniu hymnu ZHP przewodnicz¹cy krêgu hm. Andr zej Kluczyñski powita³ zebranych. Burmistrz Œmigla Wiktor Snela, ¿ycz¹c cz³onkom krêgu du¿o zdrowia i pomyœlnoœci,
wzniós³ tradycyjny toast. Honorowemu
pr zewodnicz¹cemu krêgu dr. hm. Zbigniewowi Grabowskiemu wrêczono wi¹zankê kwiatów i gratulacje z okazji otrzymania najwy¿szego odznaczenia harcerskiego – Z³otego Krzy¿a Zas³ugi dla ZHP.
Dr hm. Grabowski jest cz³onkiem ZHP od
wrzeœnia 1934 roku, czyli ponad 75 lat.
Cz³onkowie krêgu odœpiewali mu tradycyjne 100 lat. Burmistrz wrêczy³ te¿ listy
gratulacyjne najstarszym cz³onkom krêgu. Otrzymali je: hm. Zbigniew Grabowski, pwd Wanda Kluczyñska, pwd Bogdan
Schulz, pwd Irena KaŸmierczak i phm Jan
Sobczak. Uczestnicy spotkania minut¹
ciszy uczcili 12 cz³onków, którzy odeszli
na wieczn¹ wartê. Na spotkaniu wrêczono te¿ odznaki „Harcerska S³u¿ba Wielkopolsce” dh pwd Barbarze Koniecznej
i dh pwd Zbigniewowi Sadowskiemu. Po
tradycyjnej noworocznej kolacji œpiewano
kolêdy i piosenki harcerskie.

Kr¹g Starszych Harcerzy seniorów postanowi³ ufundowaæ tablicê pami¹tkow¹ dr.
nauk med. Stanis³awowi Skar¿yñskiemu
– zas³u¿onemu dla Ziemi Œmigielskiej lekarzowi (1895-1972).Z uwag¹ wys³uchano gawêdy o lekarzu, któr¹ wyg³osi³a jego
córka dr Barbara Skar¿yñska. Tablicê
pami¹tkow¹ postanowiono umieœciæ na
budynku by³ej przychodni, któr¹ organizowa³ i w której pracowa³ zas³u¿ony lekarz.
Patronat nad przedsiêwziêciem obj¹³ burmistrz Œmigla.
Harcerze Starsi zaczêli od siebie i na spotkaniu zebrali 233,50 z³. Skarbonkê na
datki od spo³eczeñstwa postanowiono
wystawiæ w Banku Spó³dzielczym w Œmiglu. Wszystkich chêtnych ofiarodawców

Anna Dybska oraz Ilona Wieczorkowska.
Ka¿dy uczestnik otrzyma³ pami¹tkowy
dyplom, czekoladê i d³ugopis.
Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania
dla sponsorów oraz osób, które zaanga¿owa³y siê w przeprowadzenie dyktanda.
Na wyj¹tkowe s³owa uznania zas³uguj¹
uczniowie kl. V b, którzy wykazali zapa³
w poszukiwaniu sponsorów oraz Ania
Przybylska - ucz. kl. II gimnazjum, która
uœwietni³a uroczystoœæ swymi piosenkami, a tak¿e cz³onkowie szkolnych kó³
„Caritas” oraz „Plastuœ”.
ZSB
foto archiwum szko³y
serdecznie zapraszamy.
Po spotkaniu, które odby³o siê w mi³ej
i serdecznej atmosferze, przewodnicz¹cy
popr osi³ wszystkich do krêgu, w którym
odœpiewano „Modlitwê harcersk¹” i „Bratnie s³owo sobie dajem”.
By³o to 169. spotkanie – zbiórka, które
odby³o siê w trakcie ponad 16-letniej dzia³alnoœci krêgu. Kr¹g obecnie liczy 44
cz³onków i jest otwarty dla wszystkich,
którym bliska jest idea harcerskich prze¿yæ. Zbiórki odbywaj¹ siê w ka¿dy drugi
czwartek miesi¹ca w harcówce przy ul.
Lipowej 26.
O krêgu poczytaæ mo¿na te¿ na stronie
internetowej www.smigiel.zhp.wlkp.pl
Jadwiga Skroba³a
foto S³awomir Grzesiewicz
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Podsumowali Kampaniê ZTU
Fundacja „TrzeŸwy Umys³” , organizator Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umys³”, dokona³a podsumowania piêciu indywidualnych konkursów
og³oszonych w 2009 roku. Wœród ich laureatów znaleŸli siê równie¿ uczniowie
œmigielskich szkó³. Trzy z konkursów
skierowane by³y do gimnazjalistów,
a dwa do wychowanków szkó³ podstawowych
Wœród starszych uczestników nagrodzono Rozaliê Kussy z Samorz¹dowego Gimnazjum w Starym Bojanowie. W konkursie „Formu³a na trzeŸwoœæ” otrzyma³a
koszulkê Formu³y 1. Adrianna Sroczyñska z Gimnazjum w Starej Przysiece Drugiej i Micha³ Wieczorkowski z Gimnazjum w Starym Bojanowie w konkursie
„Moja pasja – moja tarcza” otrzymali gry
komputerowe wraz z kalendarzami.
Gra komputerowa by³a tak¿e nagrod¹ dla
Magdaleny Kasperskiej uczennicy Szko³y Podstawowej w Bronikowie za pracê
w konkursie „Przygoda tu¿ za progiem”.
W tym samym konkursie puzzle zdoby³a Martyna Ziegler z Szko³y Filialnej
w ¯egrówku. W konkursie „Ping? Pong!”
Sebastian Leonarski z Szko³y Podstawo-

wej w Starej
P rzysiece Dru giej otrzyma³ zestaw do gr y
w ping ponga.
Ponadto dzieci ze
œmigielskiej
œwietlicy socjoterapeutycznej za
zaanga¿owanie
w r ozprowadzanie ulotek wydanych w ramach
kampanii otrzyma³y edukacyjn¹
gr ê komputerow¹.
Oficjalne wrêczenie nagród odby³o siê
18 gr udnia w Urzêdzie Miejskim Œmigla.
Na spotkanie przyszli laureaci konkursów, cz³onkowie Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
szkolni pedagodzy, a tak¿e dyrektorzy
szkó³ funkcjonuj¹cych w gminie Œmigiel.
Nagrody wrêczali Wies³awa PoleszakKraczewska – zastêpca burmistrza Œmigla i przewodnicz¹ca GKRPA a tak¿e
Maciej Wiœniewski – sekretarz Œmigla.
Podczas spotkania pedagodzy œmigiel-

skich placówek oœwiatowych przedstawili dzia³ania podejmowane w ramach kampanii , a tak¿e wymienili siê uwagami oraz
spostrze¿eniami co do sposobu i skutecznoœci przeprowadzonych akcji.
Dzia³ania podejmowane przez GKRPA
w 2009 roku przedstawi³a Genowefa
£¹czna – pe³nomocnik burmistrza ds.
rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
A. Kasperska
fot. A. Kasperska

Œwi¹teczny koncert
18 grudnia
w Centrum Kultury
odby³ siê œwi¹teczny koncert zorganizowany, ju¿ po raz
c z w a r t y, p r z e z
Przedszkole Samorz¹dowe w Œmiglu.
Na imprezê zostali
zaproszeni przedstawiciele w³adz
samor z¹dowych,
Rady Rodziców, instytucji, z którymi

Uwaga podatnicy
Wzorem lat ubieg³ych w celu u³atwienia mieszkañcom gminy Œmigiel rozliczenia rocznego podatku dochodowego za
rok 2009 w Urzêdzie Miejskim Œmigla,
w wyznaczonych terminach, pracownicy
Urzêdu Skarbowego w Koœcianie bêd¹
pe³niæ jednodniowe dy¿ury.
W punkcie, który zostanie zlokalizowany na parterze urzêdu w sali œlubów –
pok. nr 1, zainteresowane osoby bêd¹
mog³y pobraæ niezbêdne druki zeznañ z
objaœnieniami, uzyskaæ informacje w zakresie podatku dochodowego od osób

fizycznych, a tak¿e
z³o¿yæ zeznanie podatkowe.
Dy¿ury odbêd¹ siê
w trzech terminach,
w godz. od 900 do
1400:
17 lutego 2010 r.
(œr oda)
17 marca 2010 r.
(œr oda)
14 kwietnia 2010 r.
(œr oda)
Zapraszamy

przedszkole wspó³pracuje, oraz pracownicy i zas³u¿eni emeryci przedszkola. Publicznoœæ wys³ucha³a kolêd w wykonaniu
kwintetu M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej,
a tak¿e obejrza³a wystêpy ma³ych artystów, wychowanków œmigielskiego
przedszkola. Dzieci recytowa³y wiersze,
œpiewa³y pastora³ki i piosenki œwi¹teczne. Tradycyjnie, podczas koncertu, odby³o siê tak¿e wspólne œpiewanie kolêd.
Przedszkole Samorz¹dowe w Œmiglu
foto archiwum
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31 grudnia – Œmigiel
Ok. godz. 1645 w Œmiglu na pl. Rozstrzelanych kieruj¹cy fordem galaxy najecha³
na ty³ opla vectry. Ford odjecha³ z miejsca kolizji, ale policjanci, po krótkim poœcigu, zatrzymali wskazany przez pokrzywdzonego samochód, którego kierowca ponownie przejecha³ ko³o miejsca
kolizji. W trakcie kontroli okaza³o siê, ¿e
35-latek z gm. Œmigiel ma 2,2 promila
alkoholu w organizmie.
1 stycznia – Œmigiel
Ok. godz. 15 55 zatrzymano kieruj¹cego
vw golfem 37-letniego mieszkañca gm.
Przemêt, badanie wykaza³o 2,5 promila
alkoholu w organizmie kontrolowanego.
Ok. godz. 16 35 zatrzymano kieruj¹cego
renault 19 40-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel, badanie wykaza³o 1,7 pr omila
alkoholu.
Ok. godz. 19 00 zatrzymano kieruj¹cego
renault clio 38-latka z gm. Œmigiel, badanie wykaza³o 0,6 promila alkoholu.
6 stycznia
Policja przyjê³a zawiadomienie o oszustwie internetowym. Mieszkaniec gm.

luty/2010
Œmigiel zakupi³ zegarek o wartoœci 360
z³ za poœrednictwem portalu internetowego, mimo uiszczenia op³aty sprzedaj¹cy nie mia³ jednak zamiaru pr zekazaæ
towaru kupuj¹cemu,
6 stycznia
Zarzut kradzie¿y telefonu komórkowego
o wartoœci ok. 340 z³ przedstawiono 23latkowi z gm. Koœcian, do kradzie¿y dosz³o 14 listopada 2009 r. na terenie jednej z firm w Œmiglu,
7 stycznia
Na podstawie zawiadomienia z³o¿onego
przez powiatowego lekarza weterynarii,
policjanci wszczêli postêpowanie wobec
mieszkañca gm. Œmigiel, który 29 listopada na poznañskim targowisku Sielanka oferowa³ do sprzeda¿y (prawdopodobnie w³asnej produkcji) ró¿ne wyroby
przeznaczone do ¿ywienia zwierz¹t, nie
maj¹c wymaganego zezwolenia.
13 stycznia
Zatrzymano 21-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel, który jest podejrzany o kilka
kradzie¿y. Z ustaleñ wynika, ¿e mê¿czyzna w ubieg³ym roku kilka razy okrada³
swoje ofiary na terenie œmigielskiego

targowiska. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
Najdotkliwiej finansowo skutki kradzie¿y odczu³a okradziona w listopadzie ubieg³ego roku kobieta. Z³odziej wykorzysta³
jej chwilow¹ nieuwagê i z wnêtrza otwartego samochodu ukrad³ torebkê, w której by³o 1700 z³, komplet dokumentów
i telefon komórkowy. W tym przypadku
³¹czne straty wynios³y ponad 2000 z³.
Z ustaleñ wynika, ¿e mê¿czyzna jeszcze
pr zynajmniej trzykrotnie, stosuj¹c podobn¹ metodê, okrada³ inne osoby. Jego
³upem pada³y torebki, pieni¹dze, telefony. Podejrzany w godzinach rannych penetrowa³ teren „budz¹cego siê do ¿ycia”
targowiska. Mê¿czyzna koncentrowa³
swoj¹ uwagê na krz¹taj¹cych siê przy
przygotowaniach sprzedawcach oraz
klientach. Przynajmniej czterokrotnie pozostawione wtedy bez opieki wartoœciowe przedmioty stawa³y siê jego ³upem.
Podejrzany by³ ju¿ w przesz³oœci karany
za przestêpstwa przeciwko mieniu, za
kolejne kradzie¿e grozi mu do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Policji uda³o siê odzyskaæ jeden ze skradzionych telefonów
komórkowych.
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Kr zy¿ówka

Poziomo
1. proszek w m³ynie
2. pies pokojowy
3. czêœæ toru kolejowego
4. koc

5. wrz¹tek
7. dawna pieszczota
8. swoboda zachowania
10. ³obuz, ulicznik
11. solenizantka z 23 XI
12. wysuszone nasiona biedrzeñca
13. gmach na rynku miejskim
15. stary baran
19. ska³a koralowa
24. drugi pokos trawy
25. zatrzymanie dzia³ania programu lub
pr ocesu
26. s¹siad Turka
28. imiê Szafran
30. artysta filmowy
32. turyñski kir
33. ssak z rodziny uchatek
35. porusza maszyny
37. skok w bok
39. kuzyn ¿yrafy

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 1/10 brzmia³o: „Nie dajmy siê grypie”.
Nagrodê -– KUBEK SUPERKRZY¯ÓWKOWICZA ufundowany przez firmê PoliColor w Œmiglu oraz ksi¹¿kê Huberta Zbierskiego „Sylwetki Rozstrzelanych Mieszkañców Ziemi Œmigielskiej w 1939 roku” i kalendarzyk promocyjny Œmigla ufundowane przez Urz¹d Miejski Œmigla otrzymuje Antoni Andrzejak z Broñska.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultur y w Œmiglu

41. bicie na tr wogê
42. ryba akwariowa
45. du¿e naczynie dla Asa
47. m¹dry ptak
49. cyfra w setce
51. nauka o œwietle
53. filigran
55. œciernisko
57. wstrzemiêŸliwy Hindus
58. sakwa
60. kolczasta bylina z Meksyku
61. senne widzenie
63. kurtka d¿okeja
65. lekki podmuch wiatru
66. leœna œwinia
68. faza wyœcigu
69. rzemieñ przy siodle
Pionowo
6. chwast zbo¿owy
9. Ÿród³o iskry w kuchence gazowej
14. krewniak franciszkanina
16. dawna moneta rzymska
17. francuski handlarz obrazami
18. wydawca dzie³ drukiem
20.rycerskie s³owo honoru
23. œlubne wiano
27. góry w Rosji
29. œwit
31. lec¹ na poñczosze
34. eskimoski kajak
36. stan pogody
38. odg³os pracy motoru
40. liœciaste warzywo
43. porwanie szlachcianki
44. klown cyrkowy
46. gatunek œledzia
47. Ada, œpiewaczka operowa
48. symptom
50. przejœcie pod murem
52. trunek samuraja
54. zakrêt drogi
56. oprawka slajdu
59. zapora wodna
62. skoœna p³aszczyzna
64. stary spryciarz
65. morska ³asica
67. protoplasta Szkota
70. listwa nad firank¹
71. dziana buza z we³ny
72. przeciwieñstwo snu
73. dru¿yna
74. ukochany ojciec
75. nieobyty cz³owiek
76. m³oda dzika kaczka.

#------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 2/10
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

#------------------------------------
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X Gwiazdkowy Turniej Szachowy
Tradycyjnie przed œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia, ju¿ po raz dziesi¹ty, Klub Szachowy „Wie¿a” Œmigiel wraz z OKFiR
zorganizowa³ Gwiazdkowy Tur niej Szachowy. Tegoroczny turniej zgromadzi³ na
starcie 60 wielkopolskich i lubuskich zawodników. Szachiœci rozegrali 9 rund,
tempem 15 minut na zawodnika, w dwóch
grupach: juniorzy do lat 11 (13 osób) oraz
open (47 osób).
Uczestników turnieju powita³ burmistrz
Œmigla Wiktor Snela, któremu towarzyszy³ kierownik Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji Zygmunt Ratajczak. Zaproszeni goœcie ¿yczyli wszystkim mi³ych
rozgr ywek przy 64 polach. Kilka minut po
godz. 10 szachiœci rozpoczêli turniejowe
zmagania, które zapowiada³y siê bardzo
ciekawie. Stawka turnieju by³a bardzo wyrównana i silna. Kibice mogli ogl¹daæ pojedynki wielu utytu³owanych zawodników,
wœród nich: mistrza miêdzynarodowego
J. Tomczaka, mistrzów krajowych M. Oliwy, M. Sieciechowicza, O. W³odarczyka
czy te¿ mistrzyni krajowej M. Magnuckiej.
Emocji by³o co nie miara, wiele partii toczy³o siê do ostatnich sekund, a niektóre
z nich zakoñczy³y siê niespodziewanymi
rezultatami.

Do ostatniej rundy waha³y siê losy czo³owych miejsc w turnieju open. Ostatecznie
po zaciêtej walce zwyciê¿y³ Jacek Tomczak z Pocztowca Poznañ, przed Markiem
Oliw¹ z Ko¿uchowa i Marcinem Sieciechowiczem z „Na Piêterku” Poznañ.
Klasyfikacjê kobiet wygra³a Anna Andrzejewska, zawodniczka z Leszna broni¹ca
barw klubu „Zieloni” Zielonka. Wœród juniorów w turnieju open prym wiedli: M.
Sieciechowicz, S. Hanusek oraz P. Polarczyk. Najlepszym reprezentantem gospodarzy zosta³ zdobywca 4,5 pkt Aleksander
Ja³kiewicz, 4 pkt. wywalczy³a Alicja Nadobnik, a 3 pkt. Krystian Miko³ajczak. Szczegó³owe wyniki znajduj¹ siê pod adresem:
http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/
t_3350/
W turnieju juniorów do lat 11 klasê pokaza³ Miko³aj Tomczak z MMKS „Wieniawa” Leszno, który wygrywaj¹c wszystkie
9 partii, zwyciêstwo zapewni³ sobie ju¿ na
kilka rund przed koñcem turnieju. Zaciêta walka trwa³a o pozosta³e miejsca na
podium. Dopiero kryterium pomocnicze
pozwoli³o ustaliæ, ¿e II miejsce zaj¹³ Mateusz Majer z MMKS „Wieniawa” Leszno, a III by³ Jonasz Walkowiak z UKS
„Sokó³” W³oszakowice. W grupie tej go-

Sukcesy Joanny
Klub Sportowy „Orlêta” Czacz podsumowa³ osi¹gniêcia swojej podopiecznej
Joanny Maœlak w roku 2009. Dziewczynka jest uczennic¹ klasy czwartej szko³y
podstawowej.
W minionym roku w kategorii ¿aczek
zdoby³a bardzo wysokie miejsca w zawodach w tenisie sto³owym. Na najwy¿szym
miejscu na podium stanê³a m.in. w Wielkopolskim Wielkanocnym Turnieju Tenisa Sto³owego w K¹kolewie, Pierwszym
Wielkopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym ¯aczek w Niechanowie, Pierwszym
Okrêgowym Turnieju Kwalifikacyjnym
¯aczek w Krzywiniu, podczas Mistrzostw
Szkó³ Podstawowych w Œmiglu,

w II WTK w Trzemeszewie, Wielkopolskim TOP-8 w Poznaniu, I OTK M³odziczek w Krzywiniu, a tak¿e na wszystkich
turniejach powiatowych w swojej kategorii.
Joannê trenuje od siódmego roku ¿ycia
ojciec Marek Maœlak, który z dzieæmi
pracuje od trzydziestu lat, a od 15 lat jest
trenerem Klubu „Orlêta” Czacz. Jak
mówi pan Marek, celem m³odej tenisistki jest mistrzostwo Wielkopolski ¿aczek,
a w dalszej przysz³oœci gra w pierwszej
lidze wœród najlepszych zawodniczek
w Polsce.
AKA
fot. archiwum Urzêdu

spodarzy reprezentowali: Krystian Drobnik, zdobywca 5 punktów, Katarzyna Woœ
– 3,5 pkt. oraz Agata Pawlicka – 3 pkt. Warto dodaæ, i¿ zawodnicy ci zaczynaj¹ stawiaæ pierwsze kroki w turniejowych zmaganiach, zatem cieszy ka¿dy ich punkt wywalczony przy szachownicy. Komplet wyników znajduje siê pod adresem: http://
www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_3351/
Czo³ówka obu grup turniejowych uhonorowana zosta³a pucharami oraz cennymi
nagrodami, które wrêcza³a senator RP
Ma³gorzata Adamczak. Podczas turnieju
wyczuwa³o siê ogromn¹ wolê walki o ka¿de pó³ punktu, jednak¿e panowa³a mi³a
atmosfera, któr¹ poprawi³y œwi¹tecznojubileuszowe akcenty, m.in. poczêstunek
dla uczestników. Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ za pomoc w organizacji turnieju Centrum Kultury w Œmiglu, Oœrodkowi Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu, Urzêdowi Miejskiemu, Gimnazjum
w Œmiglu, pos³owi Wojciechowi Ziemniakowi, senator Ma³gorzacie Adamczak,
Bankowi Spó³dzielczemu w Œmiglu oraz
Firmie Insemica.
Zapraszamy za rok!
Klub Szachowy „Wie¿a” Œmigiel
foto archiwum klubu

17

luty/2010

Cz³owiek – najlepsza inwestycja
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych INGA informuje, ¿e na terenie gminy Œmigiel w okresie 04.01.2010 r.30.04.2010 r. realizowany bêdzie projekt
„Wiedza kluczem do skutecznej pomocy”. Projekt ma na celu poszerzenie
wiedzy z zakresu idei wolontariatu, motywowania i organizacji pracy wolontariusza, pobudzenie aktywnoœci oraz tworzenie warunków do r ozwoju wolontariatu
na terenie gminy Œmigiel, integracjê
osób zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ na
rzecz wolontariatu, propagowanie wœród
m³odzie¿y aktywnych postaw oraz œwiadomoœci wp³ywu na kreowanie otaczaj¹cej ich rzeczywistoœci. Projekt adresowany jest do 30-osobowej grupy m³odzie¿y
w wieku 14-19 lat oraz 8-osobowej grupy
pedagogów wspó³pracuj¹cych z m³odzie¿¹ w zakresie wolontariatu.
Sk¹d pomys³ na projekt? Liczne rozmowy z pedagogami szkó³ oraz pracownikami OPS w Œmiglu, które utwierdzi³y
nas w przekonaniu, ¿e s¹ osoby, które wymagaj¹ wsparcia w ¿yciu codziennym,
nauce, oraz organizacje pozarz¹dowe,
które wdziêczne by by³y za pomoc w re-

alizacji swoich celów, jak równie¿ s¹ osoby chêtne do wczeœniej wspomnianej pomocy. Niestety na terenie gminy Œmigiel
nie ma instytucji, które koordynowa³aby
wolontariatem. Wolontariusze nie uczestnicz¹ w szkleniach z tego zakresu, nie
rozwijaj¹ swoich umiejêtnoœci. St¹d pomys³ na projekt – by daæ im szanse rozwoju w tym kierunku. Do udzia³u w projekcie przyst¹pi³y gimnazja w Œmiglu,
Starym Bojanowie, Bronikowie, Starej
Przysiece Drugiej, Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Œmiglu i Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie. Partnerem
w projekcie jest Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu.
Wsparcie rzeczowe mamy od kierownika Zarz¹du Szkó³ i Placówek Oœwiatowych w Œmiglu Witolda Kulusa oraz dyrektor Gimnazjum w Œmiglu Wandy Judek.
04.02 o godz. 1600 w Zespole Szkó³ i Placówek Oœwiatowych w Œmiglu odbêdzie
siê spotkanie organizacyjne uczestników
projektu (m³odzie¿y i pedagogów). Na
spotkaniu omówione bêd¹ cele projektu,
przedstawiony zostanie harmonogram,
prowadz¹cy zajêcia, program szkolenia,

List
W styczniowym numerze „Witryny
Œmigielskiej” ukaza³ siê artyku³ Huberta Zbierskiego „Polegli œmigielscy powstañcy”, w zwi¹zku z którym chcia³bym
dodaæ informacje dotycz¹ce bli¿ej nie wyjaœnionych w¹tpliwoœci zwi¹zanych z postaciami kilku powstañców.
W Archiwum Pañstwowym w Lesznie
znajduje siê dokument sporz¹dzony
31.10.1930 roku, który zawiera dane czterech poleg³ych pochowanych na œmigielskim cmentarzu. Znajduje siê tam tak¿e
stosowny szkic sytuacyjny. Wynika

do

zasady uczestnictwa, niezbêdna dokumentacja, udzielone zostan¹ odpowiedzi
na wszelkie pytania i w¹tpliwoœci.
Dla pedagogów organizujemy szkolenie
w terminie 19-21.02 w Oœrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Su³kowski”
w Boszkowie: „Jak zdobyæ i zatrzymaæ
wolontariusza” oraz „Specyfika organizacji wolontariatu w szkole”.
Szkolenie dla m³odzie¿y odbêdzie siê
w terminie 06-07.03 w tym samym miejscu: „Dlaczego warto byæ wolontariuszem” oraz „Liderowanie w organizacji
wolontariatu w szkole”.
Równie¿ w marcu dla obu grup zorganizowane zostan¹ wspólne zajêcia „Razem
mo¿na wiêcej” celem wypracowania dzia³añ – praca w zespo³ach pod okiem pedagogów (odbêd¹ siê one na terenie Zarz¹du Szkó³ i Placówek Oœwiatowych w Œmiglu)
Jeszcze w marcu nast¹pi rozstrzygniêcie
konkursu, w którym nagrod¹ jest czek
na kwotê ponad 3 tys. z³ na realizacjê
pomys³u z zakresu wolontariatu.
Na kwiecieñ zaplanowano akcjê „Wolontariusze zapraszaj¹…” oraz zakoñczenie
projektu.

Redakcji

z nich, ¿e Stanis³aw Andrzejewski by³ ¿o³nierzem 4. kompanii 3. batalionu, zgin¹³
w wyniku postrza³u, w wieku 19 lat,
w dniu 2.6.1920 roku i zosta³ pochowany
w Œmiglu 6 czerwca 1920 roku. Je¿eli
chodzi o Seweryna Jerzyka, to w dokumencie tym zawarta jest informacja, ¿e
urodzi³ siê 27.7.1900 roku. By³ ¿o³nierzem 12. kompanii 3. batalionu 6. Pu³ku
Strzelców Wielkopolskich. Zgin¹³
13.10.1919 roku pod Lipnem w wyniku
postrza³u. Pochowany zosta³ w Œmiglu
9 marca 1920 roku. Przyj¹æ nale¿y, ¿e

data i miejsce œmierci zosta³o podane
b³êdnie. 13 marca 1920 roku w „Orêdowniku Powiatowym” Œmigla ukaza³o siê podziêkowanie Seweryna Jerzyka (ojca) dla
ks. Gronwalda, kapeli pu³ku z Leszna,
Tow. Pañ z Czerwonego Krzy¿a, Soko³a
za udzia³ w pogrzebie jego syna Seweryna, który zmar³ w szpitalu wojskowym
w Bobrujsku. Mo¿na domniemywaæ, ¿e
data œmierci jest w³aœciwa, a zw³oki zosta³y sprowadzone przez rodzinê w terminie póŸniejszym.
Jan Pawicki

www.ck-smigiel.pl
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INGA o sobie
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych INGA powsta³o pod koniec roku
2007. Obecnie skupia 17 cz³onków. Nie
posiadamy maj¹tku, w³asnego lokum.
Nie mamy te¿ sponsor ów. Siedziba stowarzyszenia mieœci siê na terenie Zarz¹du Szkó³ i Placówek Oœwiatowych w Œmiglu. To dziêki ¿yczliwoœci i wsparciu kierownika zarz¹du oraz dyrektor Gimnazjum w Œmiglu mo¿liwe s¹ nasze dzia³ania. Pocz¹tki nie by³y ³atwe, nadal borykamy siê z problemami finansowymi,
które ograniczaj¹ nas w dzia³aniach, s¹
pr zeszkod¹, by móc przyst¹piæ do konkursów. Otwarci jesteœmy na wspó³pracê, pomys³y, nie boimy siê wyzwañ. Nale¿ymy do Partnerstwa Lokalnego, które zawi¹za³o siê na terenie gminy Œmigiel, i którego liderem jest Centrum Kultury w Œmiglu. Wspó³pracujemy ze szko³ami z terenu gminy, szczególnie z dyrekcj¹ Gimnazjum oraz Szko³y Podstawowej w Œmiglu, Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu.
Cele Stowarzyszenia:
- dzia³alnoœæ na rzecz edukacji, oœwiaty
i wychowania,
-organizacja wypoczynku dzieci i m³odzie¿y,
- propagowanie zdrowego i aktywnego
modelu ¿ycia,
- szeroko rozumiana pomoc spo³eczna,
- aktywizacja zawodowa, spo³eczna i gospodarcza spo³ecznoœci,
- promocja i organizacja wolontariatu,
-zak³adanie, prowadzenie i wspieranie
dzia³alnoœci przedszkoli oraz szkó³ integracyjnych.
W pr zeci¹gu dwóch lat naszej dzia³alnoœci uda³o siê nam zorganizowaæ Bank
Dzieciêcych Uœmiechów (WBK) – kwota 1 800,00 z³ na zakup odzie¿y dla 20
dzieci z gminy Œmigiel, wakacje z SISI –
dni weso³e, dni kolorowe – kwota ponad
5 000 z³ od wojewody wielkopolskiego

oraz prawie 1 000 od starosty koœciañskiego na organizacjê pó³kolonii dla dzieci z terenu gminy Œmigiel (dla dzieci klas
II-IV szko³y podstawowej trwa³a 10 dni
roboczych, mia³a charakter turystyczny
– wyjazd na p³ywalniê do Leszna, lekcja
muzealna w Muzeum Okrêgowym
w Lesznie, do Gospodarstwa Agroturystycznego w Bronikowie, do kina oraz
ZOO w Poznaniu, do Gospodarstwa
Agroturystycznego w Starkowie, do Klubu Nenufar w Koœcianie. Zrealizowaliœmy te¿ projekt o ³¹cznej kwocie ponad
30 000 na rozwój organizacji. Dofinansowanie w kwocie ponad 26 000 z Funduszu Organizacji Pozarz¹dowych (w ramach projektu zorganizowano 6 szkoleñ
z ró¿nych modu³ów tematycznych, w których udzia³ wziê³o ³¹cznie 9 osób: 8 cz³onków stowarzyszenia i jeden wolontariusz), zakupiono wyposa¿enie (laptop,
urz¹dzenie wielofunkcyjne, laminator,
tablice flipczart), utworzona zosta³a profesjonalna strona internetowa www.inga.org.pl. Uczestnicy projektu nabyli
umiejêtnoœæ pisania projektów, wniosków o dofinansowanie, zdobyli wiedzê
z zakresu funkcjonowania stowarzyszenia w aspekcie prawa oraz mo¿liwoœci
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
pr zez nasz¹ organizacjê). Kolejne dzia³anie
to „Wakacje z ING¥ –
wakacje na weso³o” –
organizacja pó³kolonii
za kwotê ponad 11 000.
Dofinansowanie otrzym a l i œ m y z t rz e c h
Ÿróde³: kwotê ponad
8 000 od wojewody wielkopolskiego, 1 200z³ od
starosty koœciañskiego
oraz 800z³ od Rady Rodziców Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y

Podstawowej w Œmiglu (pó³kolonia dla
dzieci klas II-V szko³y podstawowej trwa³a 10 dni roboczych, mia³a charakter tur ystyczny – wyjazd na p³ywalniê do Koœciana, do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego
w Szreniawie, do kina oraz na Maltê
w Poznaniu, do Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie, do ZOO Safari w Œwierkocinie, do Rancho Dolina w Nowej Wsi,
pobyt na basenie w Œmiglu. Wreszcie
„Kolor owy œwiat wokó³ nas” – projekt o
³¹cznej kwocie 24 000 z³ na organizacjê
czasu wolnego dzieci w wieku 9-12 lat
z terenu gminy Œmigiel przez okres
5 miesiêcy. Dofinansowanie w kwocie ponad 21 000 otrzymaliœmy z Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz 630 z³ od Rady Rodziców
Szko³y Podstawowej w Œmiglu.
W pr zeci¹gu dwóch lat z³o¿one zosta³y
23 wnioski o dofinansowanie, 21 przesz³o
ocenê formaln¹. Dofinansowanie otrzyma³o 8 wniosków na ³¹czn¹ kwotê blisko
70 000.
Mamy nowy rok i nowe „wygrane” –
obecnie realizujemy projekt za kwotê
ponad 47 000z³.
Izabella Szablewska
Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw
Spo³ecznych INGA

Strona WWW
Centrum Kultury
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