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Obwieszczenie
Burmistrz Œmigla informuje, ¿e w sobotê 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 900 w wyznaczonych punktach:
1. Stare Bojanowo, ul. G³ówna 50 (przy pojemnikach na selektywn¹ zbiórkê),
2. Sp³awie – przy boisku sportowym (wjazd przed zabudowaniami Sp³awia),
3. Wonieœæ - przy blokach, przy pojemniku na selektywn¹ zbiórkê,
4. Czacz, ul. 27 stycznia, przy sali wiejskiej obok pojemników na selektywn¹ zbiórkê,
5. Œmigiel na targowisku miejskim,
6. Karœnice, przy œwietlicy wiejskiej,
7. Bronikowo, przy œwietlicy wiejskiej,
8. Sierpowo, przy œwietlicy wiejskiej,
odbêdzie siê zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych – sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, sprzêtu AGD i innych odpadów niebezpiecznych
m.in. takich jak:
ch³odziarki, zamra¿arki, pralki, zmywarki, odkurzacze, ¿elazka, tostery, frytkownice,
sprzêt komputerowy, faksy, telefaksy, telefony, odbiorniki radiowe, telewizyjne, sprzêt
wideo, kamery, œwietlówki, ¿arówki itp. (nie dotyczy, telewizorów bez kineskopów, ch³odziarek bez agregatów, lodówek bez agregatów, zamra¿arek bez agregatów).
Odbiór w/w odpadów bêdzie odbywa³ siê nieodp³atnie.
Burmistrz Œmigla
(-) Wiktor Snela
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XLV sesja Rady Miejskiej
Dwanaœcie z dwudziestu jeden
uchwa³ podjêtych na lutowej sesji Rady
Miejskiej dotyczy³o sprzeda¿y mieszkañ
komunalnych.
Radni wyrazili zgodê na sprzeda¿ osiemdziesiêciu szeœciu lokali po³o¿onych
w Œmiglu w budynkach przy ulicach: Jagielloñskiej 9 i 4, Kiliñskiego 2, 4 i 39,
Pó³nocnej 5 i 7, Koœciuszki 12 i 14, Podgórnej 3, K¹tnej 2, Reymonta 10, Mickiewicza 20 oraz Leszczyñskiej 11. Wnioski
o wykup mieszkañ w tych kamienicach
z³o¿y³o ju¿ szeœædziesiêciu najemców.
Przedmiotowe lokale s¹ ujête w „Wieloletnim programie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Œmigiel
w latach 2009-2013”.
Gmina stara siê o dofinansowanie budowy wodoci¹gu wody surowej z Podœmigla (Niet¹¿kowo) do Œmigla z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Jednym z wymogów ubiegania siê o dotacjê jest wykazanie zadania
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
dlatego radni podjêli decyzjê o wprowadzeniu przedmiotowego zadania do Planu. Dogodnym miejscem dla zlokalizowania ujêcia wody jest grunt stanowi¹cy
w³asnoœæ powiatu koœciañskiego. W wyniku uzgodnieñ burmistrza z zarz¹dem
powiatu wypracowano rozwi¹zanie z zamian¹ gruntów. Dzia³ka w Niet¹¿kowie,
na której powstan¹ studnie, przejdzie na
w³asnoœæ gminy, a powiat stanie siê w³a-

œcicielem dzia³ki
pod zabudowê
j e d n o ro d z i n n ¹
po³o¿onej równie¿ w Niet¹¿kowie. Powy¿sze
ustalenia uzyska³y akceptacjê
rady.
Ponadto na sesji
radni podjêli
uchwa³ê o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrêbie wsi Morownica, a tak¿e dla terenów eksploatacji i wydobycia kopalin
w obrêbie Przysieki Polskiej. Po zakoñczeniu powy¿szej procedury w Morownicy przybêdzie miejsc pod budowê domów mieszkalnych, zaœ w Przysiece Polskiej urzeczywistni siê mo¿liwoœæ powstania zak³adu eksploatacji gliny.
Przedmiotem obrad by³y równie¿ projekty uchwa³ dotycz¹ce ustanowienia odp³atnej s³u¿ebnoœci gruntowej w Broñsku
oraz w Œmiglu przy ulicy Leszczyñskiej
(w obu przypadkach rada wyrazi³a zgodê), projekt uchwa³y dotycz¹cej udzielenia dotacji celowej parafii p.w. Wszystkich Œwiêtych w Starym Bia³czu, na pra-

ce dekarsko-murarskie przy wymianie
czêœci po³aci dachowej koœcio³a i zakrystii (radni przyznali na ten cel 20 tys. z³otych), a tak¿e projekt uchwa³y w sprawie
wprowadzenie zmian do bie¿¹cego bud¿etu gminy.
Ostatnia uchwa³a dotyczy³a przekazania
burmistrzowi Œmigla do rozstrzygniêcia
skargi na dzia³alnoœæ kierownika Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu.
Lutowa sesja odby³a siê w ostatni czwartek miesi¹ca i przypad³a w dniu imienin
burmistrza Wiktora Sneli. Z tej okazji
radni z³o¿yli mu ¿yczenia, a tak¿e wrêczyli bukiet ró¿.
AKA
fot. M. Ka³ek

Wiosna w ¯egrówku.
O tym, ¿e wiosna nadchodzi, mo¿na
siê by³o przekonaæ 19 marca w ¯egówku. Uczniowie tamtejszej szko³y filialnej,
przebrani w kolorowe stroje, ze œpiewem
na ustach i wœród radosnych pl¹sów wybrali bowiem króla i królow¹ wiosny.
Zdobycie tak zaszczytnych tytu³ów nie
by³o ³atwe. Nale¿a³o siê popisaæ nie tylko piêknymi, wiosennymi strojami, ale
równie¿ prawid³owo odpowiedzieæ na
szereg trudnych pytañ zwi¹zanych z tym
okresem w naszym kalendarzu. Ostatecznie, wszelkie niezbêdne warunki zdobycia królewskiego tytu³u spe³nili Kaja

Gawron i Jakub Ajchler.
Para królewska wraz ze
œwit¹ uda³a siê nastêpnie z marzann¹ na pobliskie stawy, by ostatecznie po¿egnaæ zimê
i przynieœæ w mur y
szkolne upragnion¹ wiosnê w postaci gaików –
ustrojonych bibu³¹ ga³¹zek.
M.D.
foto arch.

Przewodnik po bud¿ecie gminy
Œmigielski samorz¹d po raz kolejny
wyda³ przewodnik po bud¿ecie gminy.
Broszura ukaza³a siê w nak³adzie 2000
egzemplarzy i zawiera najistotniejsze dane
obrazuj¹ce, z jakich Ÿróde³ w 2009 roku
wp³ynê³y do bud¿etu gminy œrodki, a tak¿e na jakie cele zosta³y one wydatkowane. Znajduj¹ siê w niej m.in. informacje o

przeprowadzonych w ostatnim roku inwestycjach, kosztach ponoszonych na oœwiatê, administracjê, pomoc spo³eczn¹ czy
dzia³alnoœæ kulturaln¹. Dane, uzupe³nione s¹ wykresami, które w przejrzysty sposób obrazuj¹ wydatki i ich podzia³ na okreœlone zadania oraz Ÿród³a i wielkoœæ wp³ywów do bud¿etu.

Ulotki zosta³y przekazane so³tysom i radnym, aby rozdysponowali je wœród zainteresowanych mieszkañców, s¹ wy³o¿one w holu œmigielskiego urzêdu, a tak¿e
dostêpne na internetowej stronie miasta
w zak³adce Przewodnik po bud¿ecie
Gminy Œmigiel za 2009 r.
AKA
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Œmigiel w rankingu „Rzeczpospolitej”
Na pier wszej stronie dziennika
„Rzeczpospolita” 8 marca zosta³ opublikowany artyku³ zatytu³owany „Gminni
mistrzowie dotacji”. Gazeta po rozpoznaniu, które z polskich gmin w ostatnich
trzech latach pozyska³y najwiêcej unijnych pieniêdzy, opublikowa³a ranking
przoduj¹cych w tej kwestii samorz¹dów.
W kategorii gmin miejsko-wiejskich
Œmigiel w skali kraju na 100 jednostek
samorz¹du terytorialnego znalaz³ siê na
44 miejscu. W rankingu decydowa³
wskaŸnik wysokoœci pozyskanych dotacji w przeliczeniu na jednego mieszkañca. Rzeczpospolita poda³a, ¿e wartoœæ

dotacji ogó³em dla gminy Œmigiel wynios³a 78 717 tys. z³otych, co na jednego
mieszkañca da³o 2 780 z³. Jeszcze korzystniej gmina wypad³a na tle województwa. W Wielkopolsce zajê³a miejsce drugie, zaraz po Murowanej Goœlinie (wskaŸnik na jednego mieszkañca 4 145 z³),
a przed Kórnikiem(2 214 z³), Grodziskiem Wielkopolskim (2 214 z³.), Pniewami (2 033 z³) i Obornikami (1 839 z³).
Na wysokie miejsce w rankingu zdecydowanie wp³ynê³a unijna dotacja przyznana na strategiczn¹ inwestycjê obejmuj¹c¹
budowê systemu kanalizacyjnego. Ca³e
zadanie opiewa na 71 mln z³otych, z cze-

I sesja III kadencji
M³odzie¿owa Rada Miejska Œmigla
rozpoczê³a swoj¹ III kadencjê. W wyborach, które odby³y siê 26 lutego, wy³oniono 15 m³odych radnych. Tym razem,
z powodu podzia³u Zespo³u Szkó³ w Œmiglu, samorz¹dowe placówki zosta³y podzielone nie na piêæ, a na szeœæ okrêgów
wyborczych. Radnymi zostali: Cezary
D¹browski z Zespo³u Szkó³ w Bronikowie, Monika Piotrowiak i Karolina Miko³ajczak z Zespo³u Szkó³ w Czaczu, Zuzanna Micha³owska i Magdalena Perz z Zespo³u Szkó³ w Starej Przysiece Drugiej,
Micha³ Wieczorkowski, Marek Konat i
Julianna Przyby³ z Zespo³u Szkó³ w Sta-

rym Bojanowie, Julia Apolinarska, Marcin Kaczmarek, Tomasz Rajch i Agnieszka Ha³as ze Szko³y Podstawowej w Œmiglu oraz Jagoda Majorczyk, Wojciech
Wojciechowski i Piotr Ratajczak z Gimnazjum w Œmiglu.
Pierwsza sesja III kadencji odby³a siê
12 marca w sali obrad Urzêdu Miejskiego Œmigla. M³odzi radni z³o¿yli uroczyste œlubowanie, a tak¿e w tajnym g³osowaniu wybrali wœród siebie przewodnicz¹cego rady, a tak¿e jego zastêpcê. Radzie III kadencji przewodniczyæ bêdzie
Tomasz Rajch, funkcja zastêpcy zosta³a
powierzona Jagodzie Majorczyk.

Sprostowanie
W styczniowym numerze ukaza³ siê
artyku³ „Przy wspólnym krêgu”, do którego w trakcie redagowania tekstu wkrad³y siê b³êdy. Pierwszy z nich to nazwisko wymienionego w artykule dr. nauk
med. Stanis³awa Skarzyñskiego (b³êdnie

podane jako Skar¿yñski). Nie jest to
pierwsza tego typu pomy³ka w pisowni
nazwiska tego zas³u¿onego dla naszej
ziemi lekarza i dlatego warto przy okazji
uczuliæ na ni¹ czytelników.
W dniu redagowania tekstu „Przy wspól-

go ponad 43 mln stanowi unijna dotacja
z Funduszu Spójnoœci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Do grudnia 2009 r. na realizacjê
projektu wp³ynê³a kwota prawie 3,4 mln
z³. Równie¿ w ubieg³ym roku bud¿et zasili³y unijne pieni¹dze za wykonanie
w 2006 r. budowy stacji uzdatniania wody
w Bronikowie – ponad 1 mln z³ ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, a tak¿e ponad 176 tys. z³ na realizacjê projektów spo³eczno-edukacyjnych
w ramach programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
AKA
Do czasu wyboru nowego przewodnicz¹cego sesjê prowadzi³ Jakub Firlej, przewodnicz¹cy ustêpuj¹cej kadencji. W sesji uczestniczyli równie¿ burmistrz Wiktor Snela, skarbnik Œmigla – Danuta
Marciniak, dyrektorzy szkó³, opiekunowie m³odzie¿owych radnych, a tak¿e zastêpca burmistrza – Wies³awa PoleszakKraczewska, która bêdzie przewodnikiem m³odych samorz¹dowców.
Ostatnia sesja II kadencji odby³a siê
w grudniu ubieg³ego roku. Na pami¹tkê
pier wszych kroków w samorz¹dowej
dzia³alnoœci m³odzi radni otrzymali albumy.
AKA
fot. A. Kasperska

nym krêgu” chochlik redakcyjny by³ nad
wyraz aktywny i zmieni³ wymienion¹ w
nim córkê doktora Barbarê z dh (druhna) na dr – czyli lekarza.
Z pomy³ki bardzo przepraszamy zainteresowane osoby oraz czytelników.
Redakcja

6

kwiecieñ/2010

Ca³a prawda o wiatrakach
Koñcz¹ siê próby przed pe³nym uruchomieniem elektrowni wiatrowych
w rejonie Morownicv, ju¿ nied³ugo bêd¹
pracowa³y na sta³e. Ze wzglêdu na pojawiaj¹ce siê pytania czas powiedzieæ parê
s³ów o tych energetycznych olbrzymach.
Czy wiatraki s¹ bezpieczne dla okolicznych mieszkañców?
Tak. By je wybudowaæ, uzyskano decyzjê œrodowiskow¹. Uzyskanie tego dokumentu wymaga³o przeprowadzenia
szczegó³owych badañ i analiz oddzia³ywania, które zosta³y zaakceptowane
przez Starostwo Powiatowe – Wydzia³
Architektury, Budownictwa i Ochrony
Œrodowiska w Koœcianie i Sanepid. Elektrownie zlokalizowano w takich miejscach, by nie przeszkadza³y okolicznym
mieszkañcom. Inwestorzy zdobyli wszelkie niezbêdne pozwolenia.
Czy wiatraki szkodz¹ ptakom?
Zanim uzyskano zgodê na postawienie
elektrowni, przez ponad rok specjaliœci
przyrodnicy prowadzili drobiazgowe badania ornitologiczne, które pozwoli³y
wybraæ odpowiednie miejsca pod elektrownie, w których wiatraki nie bêd¹
przeszkadza³y ptakom.
Jakiej wysokoœci i mocy s¹ wiatraki
w Morownicy?
W Morownicy wybudowane zosta³y elektrownie wiatrowe amerykañskiej firmy
General Electric o wysokoœci wie¿y
100 m i œrednicy wirnika 100 m, co oznacza, ¿e w górnym po³o¿eniu ³opaty wirnika elektrownia ma ca³kowit¹ wysokoœæ
150 m.
Ile wa¿y wiatrak? Ile wa¿y sama gondola?
Wiatrak bez fundamentów wa¿y ok. 500
ton. Gondola to masa ok. 100 ton.
W jaki sposób uruchamiane s¹ si³ownie? Czy œmig³a zaczn¹ siê krêciæ
dopiero w momencie w³¹czenia?
Wirnik elektrowni wiatrowej zaczyna siê
obracaæ w chwili, kiedy wiatr na wysokoœci pracy elektrowni (w tym przypadku 100 m) przekroczy wartoœæ startow¹,
tj. 3 m/s, co oznacza, ¿e wirnik bêdzie
siê obraca³ przez wiêkszoœæ czasu.
W chwili obecnej koñczy siê etap testów.
Oznacza to, ¿e energetyka sprawdza poprawnoœæ dzia³ania elektrowni i to czy
energia produkowana przez elektrownia
spe³nia wszystkie konieczne warunki „jakoœciowe”. Dopiero po zakoñczeniu tych

testów elektrownia zostanie w pe³ni uruchomiona i bêdziemy ogl¹daæ stale obracaj¹ce siê œmig³a elektrowni.
Ile pr¹du œrednio wytwarza jeden
wiatrak? Ile w przybli¿eniu taka iloœæ
energii mog³aby zasiliæ gospodarstw
domowych?
W zale¿noœci od warunków wiatrowych
i wysokoœci wie¿y wiatrak zlokalizowany
w Wielkopolsce wytwarzaæ powinien ok.
5000 MWh lub nawet wiêksz¹ iloœæ energii. Odpowiada to zasileniu od 3 tys do
3,5 tys gospodarstw domowych lub ok.
500 domków jednorodzinnych.
W które miesi¹ce w skali roku si³ownie wiatrowe wytwarzaj¹ najwiêcej
energii?
Zdecydowanie najkorzystniejszymi miesi¹cami s¹ te zimowe – od grudnia do
lutego. Wtedy prêdkoœæ wiatru jest najwiêksza i co ciekawe wtedy te¿ ma miejsce tzw. szczyt zimowy, a wiêc czas, kiedy ludzie zu¿ywaj¹ wiêksz¹ ni¿ normalnie iloœæ energii.
Czy si³ownie wiatrowe wytwarzaj¹
pr¹d nawet wtedy, gdy jest bezwietrzna pogoda?
Rozwój technologii spowodowa³, ¿e elektrownie wiatrowe wytwarzaj¹ energiê
nawet przy bardzo s³abym wietrze. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e prêdkoœæ wiatru roœnie
wraz z wysokoœci¹, wiêc nawet jeœli nie
czujemy wiatru, stoj¹c na ziemi, nie oznacza to, ¿e na wysokoœci np. 100 m nie jest
on wystarczaj¹cy do startu elektrowni.
Oczywiœcie w przypadku ca³kowitego
braku wiatru elektrownia nie bêdzie pracowaæ i wytwarzaæ energii.
Czy elektrownie wiatrowe rzeczywiœcie pomagaj¹ œrodowisku?
Tak, dziêki pracy
tylko jednej elektrowni wiatrowej
do powietrza nie
dostanie siê ka¿dego roku 4,5 tysiêcy
ton dwutlenku wêgla, 30 ton dwutlenku siarki, 20 ton
tlenków azotu i ponad 300 ton py³ów.
W³aœnie te substancje zosta³yby
wyemitowane do
atmosfery, gdyby
tak¹ sam¹ iloœæ

energii wyprodukowa³a tradycyjna elektrownia.
Czy wiatraki w Morownicy ciesz¹ siê
du¿ym zainteresowaniem?
I to jakim! I Liceum w Koœcianie w ramach programu E-Szko³a przygotowa³o
nawet specjalny projekt zwi¹zany z odnawialnymi Ÿród³ami energii. Jednymi
z bohaterek tego projektu by³y morownickie elektrownie. Uczniowie przygotowali profesjonalny projekt strony internetowej, przeprowadzili akcjê promuj¹c¹
wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³
energii w powiecie, a nawet zbudowali
w pe³ni dzia³aj¹cy model turbiny wiatrowej.
Czy w gminie Œmigiel stanie wiêcej
wiatraków?
Z ca³¹ pewnoœci¹ tak! Korzystne po³o¿enie Œmigla, dziêki któremu w okolicach
sta³o kiedyœ niemal 100 wiatraków, (od
nazwy ramion wiatraków – œmigów pochodzi nazwa miasta) zachêca do wykorzystania jego terenów do budowy wiatraków produkuj¹cych czyst¹ energiê.
Obecnie trwaj¹ prace projektowe nad
budow¹ dwóch farm wiatrowych, w których stanie ³¹cznie ponad 40 wiatraków.
Pierwsza z nich zlokalizowana bêdzie
w rejonie miejscowoœci Bronikowo,
Machcin, Morownica, Niet¹¿kowo, Poladowo, Szczepankowo i ¯egrówko, a druga w okolicach miejscowoœci Bojanowo
Stare, Che³kowo, Karmin, Parsko, Sp³awie, Wonieœæ i ¯ydowo.
Opracowa³: Micha³ Wiœniewski
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Harcerze œwiêtowali Dzieñ Myœli Braterskiej
By uczciæ przypadaj¹cy 22 lutego Dzieñ
Myœli Braterskiej, harcerze Hufca ZHP
Œmigiel spotkali siê piêæ dni póŸniej
w Wilkowie Polskim. Gospodarzem imprezy by³a 5. Dru¿yna Harcerska im.
Franciszka Ratajczaka z dru¿ynow¹ dh
Bernadet¹ Dudziñsk¹.

Dla zuchów przygotowano turniej gier
œwietlicowych. Rywalizowa³y one m.in.
w grze w bierki, puzzle, domino i w rzutach woreczkiem. Starsze dru¿yny harcerskie wziê³y udzia³ w grze terenowej,
przygotowanej w oparciu o formu³ê krzy¿ówki. Harcerze, zmagaj¹c siê ze zadaniami, zebrali elementy ³amig³ówki, które utworzy³y has³o: „Skaut nawet sznurówki wi¹¿e porz¹dnie”. Celem gry nie
by³a jednak rywalizacja, ale wspólna zabawa oraz przypomnienie wiedzy o za³o¿ycielach skautingu i harcerstwa Robercie Baden-Powellu i jego ¿onie.
Po przeprowadzeniu gier wszyscy uczestnicy (70 osób), spotkali siê na podsumowaniu obchodów. Zuchy oraz dru¿yny
harcerskie otrzymali dyplomy i nagrody.

By³ to doskona³y moment, by podkreœliæ
jak wa¿ny dla harcerstwa jest rok 2010,
bowiem przypada w nim równie¿ 100-lecie harcerstwa. Jest to rok s³u¿by, dlatego harcerzom towarzyszy³o przes³anie:
Roberta Baden–Powella „Maszeruj¹c,
pamiêtaj o Tych, co iœæ tak równo i szybko nie mog¹, a pragnienie przyjaŸni maj¹
równie wielkie jak Ty”.
Organizacjê imprezy wsparli: hm. Magdalena Drótkowska, hm. Barbara £awniczak, phm. Roksana Gorlas, phm. Bartosz Snela, phm. Katarzyna W³odarczak.
Komenda Hufca zapewni³a transport dla
uczestników, a dyrekcja szko³y w Wilkowie Polskim udostêpni³a obiekt.
ZHP Œmigiel
fot. archiwum ZHP

Gie³da szkó³ w Czaczu
W Domu Wiejskim w Czaczu 24 lutego odby³a siê „Gie³da Szkó³ Ponadgimnazjalnych”. Zosta³a zorganizowana
przez szko³ê w Czaczu z myœl¹ o uczniach
klas II i III gimnazjum.
Swoje ofer ty zaprezentowa³y szko³y
z Leszna: Zespó³ Szkó³ Technicznych, Zespó³ Szkó³ Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych,
I i IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Koœciana: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
i I Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie oraz Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Œmiglu.

Ka¿da szko³a mia³a kilka
minut na ogóln¹ prezentacjê. PóŸniej gimnazjaliœci
mogli indywidualnie podejœæ do stanowiska wybranej szko³y i uzyskaæ
dodatkowe informacje, a
uczniowie klas trzecich
tak¿e pobraæ druki podañ
oraz skierowañ do lekarza
medycyny pracy.
Taka forma prezentacji
szkó³ ponadgimnazjalnych daje gimnazjalistom mo¿liwoœæ ich porównania, a tak¿e bezpoœredniej rozmowy z ucz¹cymi

M³odzie¿ zapobiega po¿arom
Gminne eliminacje dorocznego,
ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”
odby³y siê w œmigielskim gimnazjum
3 marca. Do konkursu stanê³o 23 zawodników wy³onionych w eliminacjach szkolnych, w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie szkó³ podstawowych oraz gimnazjaliœci. Tego roku szko³y ponadgimnazjalne nie przyst¹pi³y do konkursu. Do

zmagañ stanêli uczniowie zespo³ów szkó³
w Czaczu, Starym Bojanowie i Bronikowie oraz Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Œmiglu.
Nad prawid³owym przebiegiem konkursu
czuwa³o jury wraz z prezesem Zarz¹du
MGOSP Jerzym Cieœl¹ i komendantem
gminnym Stra¿y Po¿arnych w Œmiglu
Marianem Graczykiem.
Pytania konkursowe przygotowane zosta³y w formie testu, a o zwyciêstwie decydowa³a liczba zdobytych punktów.
W kategorii szkó³ podstawowych najwiêcej poprawnych odpowiedzi udzieli³a
Marcelina Gindera ze
szko³y w Bronikowie, uzyskuj¹c 26 punktów i zajmuj¹c tym samym pierwsze
miejsce. O szeœæ punktów
mniej i drugie miejsce
zdoby³a uczennica szko³y

tam nauczycielami oraz ich uczniami.
Szko³a w Czaczu
fot. archiwum szko³y w Czaczu
w Czaczu Barbara Mencel. Miejsce trzecie zajê³a Angelika Szymaniak ze szko³y
w Bronikowie.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych najwiêksz¹ liczbê punktów i wszystkie trzy
pierwsze miejsca zdobyli uczniowie czackiego gimnazjum. Zwyciêzc¹ zosta³a
Anna B³a¿eczek, uzyskuj¹c 36 punktów.
Dwa kolejne miejsca rozstrzygnê³y siê po
dogrywce.
Ostatecznie drugie miejsce zajê³a Milena Stryjakowska, a trzecie Joanna Kurzyñska.
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wrêczali Jerzy Cieœla – prezes oddzia³u MiejskoGminnego ZOSP RP, Wies³awa PoleszakKraczewska – zastêpca burmistrza Œmigla oraz Wanda Judek, dyrektor Gimnazjum w Œmiglu.
Finaliœci œmigielskich eliminacji bêd¹
reprezentowaæ gminê podczas turnieju
powiatowego, który odbêdzie siê 19 marca w Zespole Szkó³ w Krzywiniu.
AKA, fot. A. Kasperska
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20 lat wspólnie
27 maja mija 20 lat od pierwszych wyborów samorz¹dowych w wolnej Polsce.
Z tej okazji Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej rozpoczê³o realizacjê projektu edukacyjnego M³odzie¿owa Akcja
Obywatelska „20 lat wspólnie”.
Po zapoznaniu siê z celami oraz form¹
realizacji projektu burmistrz Œmigla
podj¹³ decyzjê o przyst¹pieniu do akcji
w roli partnera samorz¹dowego. Z tego
tytu³u zapraszamy wszystkie szko³y, dla
których œmigielski samorz¹d jest organem prowadz¹cym, do w³¹czenia siê
w powy¿sz¹ akcjê. Informacje szczegó³owe znajduj¹ siê na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej www.ceo.org.pl/
20lat.
Celem akcji jest upamiêtnienie 20. rocznicy pierwszych wyborów samorz¹dowych w wolnej Polsce, pokazanie m³odzie¿y znaczenia powstania samorz¹dów
terytorialnych, ukazanie zmian, jakie
dokona³y siê w gminie przez ostatnie
20 lat. G³ównymi odbiorcami i realizatorami projektu jest m³odzie¿ szkolna. Ze-

spo³y uczniów pod opiek¹ nauczycieli
bêd¹ przeprowadzaæ wywiady ze swoimi
rodzinami i s¹siadami na temat zmian,
jakie zasz³y w ich miejscowoœci dziêki
dzia³alnoœci samorz¹du terytorialnego
i na tej podstawie stworz¹ prezentacje
multimedialne poœwiêcone osi¹gniêciom
w³adz lokalnych.
Efektem koñcowym akcji bêdzie przygotowanie przez m³odzie¿ krótkich prezentacji multimedialnych poœwiêconych obrazowi samorz¹dnoœci gminy w oczach
doros³ych mieszkañców. Nauczyciele lub
upowa¿nieni uczniowie bêd¹ mogli zamieœciæ efekty pracy zespo³ów – prezentacje z zebranymi i opracowanymi materia³ami, na specjalnie przygotowanej na
stronie CEO Internetowej Mapie Polski.
Prezentacje równie¿ mog¹ zostaæ przedstawione na imprezach okolicznoœciowych w najbli¿szej jednostce samorz¹dowej oraz zamieszczone na stronach CEO,
MEN, Sejmu i lokalnych samorz¹dów.
Zakoñczenie akcji bêdzie mia³o charakter zarówno lokalny, jak i ogólnopolski.
Wybrane grupy uczniowskie, które przy-

gotowa³y najciekawsze prezentacje, zostan¹ zaproszone do udzia³u w ogólnopolskim finale zorganizowanym przez
CEO 7 czerwca w Zamku Królewskim
w Warszawie.
Nauczyciele chc¹cy opiekowaæ siê zespo³ami uczniowskimi mog¹ zg³aszaæ siê do
30 marca poprzez zalogowanie siê na
stronie organizatora akcji http://
www.ceo.org.pl/portal/b_20lat_zgloszenie_dla_szkol
Kontakt do organizatora akcji:
Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
www.ceo.org.pl/20lat
Piotr Bielski – koordynator programu
M³odzie¿owa Akcja Obywatelska „20 lat
wspólnie”
piotr.bielski@ceo.org.pl
tel. (022) 825-05-50 wew. 106 i fax (022)
6223239 wew. 102
Opiekun lokalny: Urz¹d Miejski Œmigla
tel. 65 5186911
Monika Ka³ek

Matematyczne ³amig³ówki po raz siódmy
5 marca w Zespole Szkó³ w Starym
Bojanowie odby³ siê ju¿ Siódmy Gminny
Konkurs Matematyczny dla uczniów klas
szóstych szkó³ podstawowych gminy
Œmigiel. Konkurs jest efektem wspó³pracy nauczycieli matematyki: Anny Dybskiej z Zespo³u Szkó³ w Starym Bojanowie i Bernadety Bojek z Zespo³u Szkó³
w Bronikowie. W tym roku w organizacjê w³¹czy³a siê równie¿ Aurelia Turek
ze szko³y a Starym Bojanowie.
Do konkursu przyst¹pi³y wszystkie szko³y naszej gminy. Etapy szkolne wy³oni³y
trójkê najlepszych matematyków w ka¿dej z nich. Do zmagañ fina³owych stanê³o 15 uczniów. Musieli oni zmierzyæ siê
z zadaniami z zakresu u³amków, obliczeñ
czasu i geometrii.
Patronat nad konkursem sprawuje Jan
Józefczk – przewodnicz¹cy Rady Miej-

skiej Œmigla. Jest on równie¿
fundatorem nagród dla trzech
pier wszych finalistów. Dla
szko³y, której przedstawiciele
zdobyli jako dru¿yna, a wiêc
³¹cznie najwiêksz¹ liczbê punktów ufundowany zosta³ puchar
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla.
Uczestnicy konkursu wykazali
du¿y kunszt matematyczny.
Udowodnili, ¿e matematykê
mo¿na lubiæ, a ka¿de zadanie
da siê rozwi¹zaæ. Mistrzowie matematyki klas szóstych to: I miejsce – Mateusz
Drost ze szko³y w Starym Bojanowie,
II miejsce – Marta Kalitka ze szko³y
w Czaczu, III miejsce – B³a¿ej Hoffmann
ze szko³y w Œmiglu i IV – Micha³ Brud³o
– szko³a w Œmiglu.. Dru¿ynowo zwyciê¿yli reprezentanci ze szko³y
w Œmiglu i oni odjechali z pucharem. Gospodarze, czyli
szko³a w Starym Bojanowie zajê³a dru¿ynowo II miejsce.
Ka¿dy uczestnik otrzyma³ pami¹tkowy dyplom oraz nagrodê (ufundowan¹ przez Bank
Spó³dzielczy w Œmiglu, ksiêgarniê J. Turkowiak i ksiêgarniê
W. Miko³ajczaka w Œmiglu oraz
sklep artyku³ów papierniczych

Jacka Kopienko w Koœcianie). Sponsorom w imieniu uczestników serdecznie
dziêkujemy.
Jako organizatorzy pragniemy podkreœliæ, ¿e g³ównym celem konkursu jest
rozwijanie zainteresowañ matematycznych uczniów, popularyzowanie matematyki i rozwijanie pomys³ów matematycznych. Bardzo wa¿na jest równie¿ mo¿liwoœæ integracji uczniów z ró¿nych szkó³
podstawowych gminy Œmigiel.
Uczniowie jak i nauczyciele matematyki
szkó³ wyrazili swoje pe³ne poparcie dla
idei konkursu. W przysz³ym roku ósma
edycja odbêdzie siê w Szkole Podstawowej w Œmiglu.
Organizatorzy: Anna Dybska,
Aurelia Turek i Bernadeta Bojek
foto arch.
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Z dziejów Parzêczewa
cz. II
Koœció³ parafialny p.w. œw. Micha³a
Archanio³a
Parzêczewo jest siedzib¹ parafii p.w. patrona tamtejszego koœcio³a. Istnieje domniemanie, ¿e pierwszy koœció³ powsta³
tu w XIII wieku. W 1485 roku koœció³ by³
p.w. Najœwiêtszej Marii Panny. Najdawniejsze zapiski wskazuj¹ na to, ¿e w latach 1405-07 proboszczem by³ Jan,
a w roku 1494 Andrzej z Kurnatowic Kurnatowski. W latach 1569-1595 parafia nie
by³a obsadzona. Istniej¹cy obecnie od
1774 roku drewniany koœció³ powsta³
w miejsce poprzedniego, wzniesionego
w 1696 roku.
Koœció³ jest orientowany, konstrukcji zrêbowej, jednonawowy, a teren, na którym
siê stoi, przylega do parku dworskiego.
Stoi na cokole kamienno-ceglanym.
Dach jest dwuspadowy, kryty gontem.
Nad naw¹ znajduje siê wie¿yczka nakryta cebulastym he³mem z chor¹giewk¹
i dat¹ 1706. Wewn¹trz koœcio³a uwagê
zwraca belka têczowa, na której umieszczony jest póŸnobarokowy krzy¿ i data
1774. O³tarz g³ówny pochodzi z drugiej
po³owy XVIII wieku, a w jego polu œrodkowym znajduj¹ siê rzeŸby œw. Tomasza,
Erazma oraz œw. Micha³a Archanio³a
i anio³ków. Z tego samego okresu pochodz¹ dwa boczne o³tarze. W polu œrodkowym lewego widnieje kr ucyfiks,

a w zwieñczeniu obraz œw. Marii Magdaleny. W prawym, w polu œrodkowym
umieszczony jest obraz œw. Rocha,
a w zwieñczeniu tego o³tarza obraz
przedstawiaj¹cy œw. Cecyliê.
W latach 1950-51 koœció³ zosta³ powiêkszony przez dobudowanie przedsionka.
Przy koœciele znajduje siê drewniana
dzwonnica. Jak ju¿ wspomniano, koœció³
zosta³ zbudowany w 1774 roku przez
ówczesnego proboszcza ks. Tomasza
Krajewskiego. Zachowa³a siê oryginalna
kronika budowy. Poprzedni koœció³ pochodz¹cy z fundacji gen. Macieja Radomickiego nie nadawa³ siê ju¿ do u¿ytku
i dlatego nowy proboszcz przyst¹pi³ niezw³ocznie po przybyciu do Parzêczewa
do budowy nowego. Oprócz finansowego i materialnego wsparcia przez parafian du¿y wk³ad wnios³a Marianna D¹bska z Sapiehów, w³aœcicielka GoŸdzichowa, Ludwika Ch³apowska oraz gen. mjr
wojsk koronnych Ludwik Ch³apowski.
Na budowê zakupiono z lasów kêb³owskich 60 sosen, a z grodziskich 21. Ksi¹dz
Krajewski ciep³o wspomina³ swoich parafian z Parzêczewa, W¹biewa i Lubiechowa, którzy nie tylko zwozili drzewo,
kamienie i glinê, ale tak¿e „... i r¹k swoich na sporz¹dzenie po³owicy murowanej cmentarza, jako te¿ na podmurowanie fundamentu koœcielnego pracy nie
¿a³owali.” Ciekawy jest tak¿e opis ówcze-

Operetka i musical kolejny raz w Œmiglu
W sali widowiskowej Centrum Kultury w Œmiglu odby³ siê trzeci ju¿ koncert
arii operetkowych i przebojów musicalowych. Po raz drugi zawitali do Œmigla
Agnieszka Wawrzyniak i Bartosz Kuczyk, soliœci Teatru Muzycznego w Poznaniu. Tym razem w ich wykonaniu widzowie us³yszeli miêdzy innymi: „Czaruj¹cy wieczór” R. Rodgersa, „Gdzie miesz-

ka mi³oœæ”, „JedŸ do Vora¿din” z operetki „Hrabina Marica” E. Kalmana, „Wielka s³awa to ¿art” – z operetki „Baron
Cygañski” J. Straussa, „Usta milcz¹”
z „Weso³ej wdówki” F. Lehara, „Co siê
dzieje, oszalejê” z operetki „Ksiê¿niczka
Czardasza” E. Kalmana oraz przeboje
musicalowe „Przetañczyæ ca³¹ noc” z musicalu „My Fair Lady”, „Memory” z musicalu „Koty” czy „Ninon”, „Odrobinê
szczêœcia w mi³oœci”, „Brunetki, blondynki” R. Stolza. Koncert by³ nie tylko bardzo dobrze wykonany, ale i prowadzony
ze swad¹ i humorem przez Bartosza Kuczyka. Czwarty koncert z tego cyklu odbêdzie siê 25 kwietnia o godz. 1600. Bilety do nabycia w administracji Centrum
oraz w kasie bezpoœrednio przed koncertem. Wszystkich mi³oœników operetki
i musicalu organizatorzy serdecznie zapraszaj¹.
E. Kurasiñski,
foto Jean Claude Maudens
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snych nabo¿eñstw: „Nabo¿eñstwo odprawia siê w niedzielê i œwiêta uroczyste jak
nastêpuje: O godzinie 9 z rana odprawia
siê Jutrznia, po tej skoñczonej œpiewa
organista Zawitaj jutrzenko, po tym Ró¿aniec i inne pieœni, a po tym msza œw.
Po mszy œw. œpiewa organista z ludem
Anio³ Pañski. Po po³udniu oko³o 2-ej godziny dzwoni¹ na Godzinki, po Godzinkach s¹ nieszpory i koñcz¹ siê nabo¿eñstwem na Anio³ Pañski.”
Zespó³ Rezydencjonalny
W jego sk³ad wchodzi m.in. pa³ac i park
dworski. Pa³ac pochodzi z oko³o 1830
roku. By³ to wówczas budynek parterowy, nakryty dwuspadowym dachem. Na
prze³omie XIX i XX wieku nast¹pi³a jego
przebudowa w stylu neogotyckim. Od
tego czasu jest to budynek piêtrowy i wysoko podpiwniczony. Od strony p³d wsch. dodano kwadratow¹ wie¿ê. Wejœcia do pa³acu usytuowano od strony p³dzach. oraz od strony podwórza. W czêœci
mieszkalnej zachowa³a siê do dziœ sypialnia z alkow¹. Wewn¹trz pa³acu znajduje
siê krata z herbem „Dêbno”, a w salonie
piec kaflowy pochodz¹cy z dworu w Prochach. Do pa³acu prowadzi brama wjazdowa z kut¹ krat¹, pochodz¹c¹ z XIX wieku i inicja³ami „JP”. W œrodku parku znajduje siê kopiec z XIX wieku, z pozosta³oœciami dawnej lodowni. W parku jest wiele rozmaitych, starych drzew.
Jan Pawicki
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Grenlandia – Zielona Wyspa Inuitów
W nazwie tkwi chyba jakaœ nieœcis³oœæ. Przecie¿ ta najwiêksza wyspa kuli
ziemskiej, prawie siedmiokrotnie wiêksza od Polski, o powierzchni ponad 2 mln
km2, kojarzy nam siê z biel¹, gdy¿ 85% jej
powierzchni stanowi czasza lodowa
o mi¹¿szoœci lodu dochodz¹cej do ok.
3 500 m.
Do tej egzotycznej dla widzów krainy
zawiód³ nas niestrudzony turysta Grzegorz Lorek, nauczyciel biologii I LO
w Lesznie. Z wielkim zainteresowaniem
niema³a grupa widzów trzeciego ju¿ pokazu slajdów podró¿niczych „Ma³y wielki œwiat” œledzi³a 5 marca przebieg niezwyk³ej wyprawy.
Najpierw potrzebny by³ „niezdarty samochód”. Kolega wyszuka³ „z³ote cudo, terenowe „suzuki”, z dorobionym metalowym „pancerzem” (krat¹) z przodu, tak
wiêc pojazd wygl¹da³ „bojowo”. Wyruszyli w trójkê z Leszna do Danii, dalej promem na Wyspy Owcze. Przejazd kosztowa³ niema³o. Kto pozwoli³ sobie chocia¿
raz na wycieczkê do krajów skandynawskich, np. na wyspê Bornholm, ten wie,
¿e tamtejsze ceny szokuj¹ polskiego turystê.
Wyspy Owcze – to pierwszy przystanek
na Oceanie Atlantyckim. Archipelag ponad 20 wysp miêdzy Wielk¹ Brytani¹
a Islandi¹. Tu te¿ p³aci siê koron¹
duñsk¹. Pobyt dwudniowy, bo czekaæ
trzeba na prom, który zawija do Bergen
(Norwegia) i wraca.
Islandia – kolejny cel, kraina gejzerów,
czyli gor¹cych Ÿróde³ wystêpuj¹cych
w miejscach wygasaj¹cych wulkanów,
których na wyspie jest ok. 30.
Grenlandia – g³ówny cel miesiêcznej
wyprawy. Ukazana na przeŸroczach przez
Grzegorza Lorka jak¿e inna od naszych
wyobra¿eñ sprzed wielu, wielu lat, wyrobionych na podstawie lektury „Anaruk,
ch³opiec z Grenlandii” Czes³awa Centkiewicza. Nie widaæ ¿adnych igloo. Wœród

nagich, surowych ska³ skupiska jednakowych domów w kolorze ¿ó³tym, niebieskim, niekiedy czerwonym. Ma³e koœció³ki (protestanckie) zgrabnie wkomponowane w dolinki górzystego krajobrazu. Przez rzeki, których rw¹cy nurt przenosi g³azy, trzeba znaleŸæ bród (brak
mostów), wiêc nasz turysta wchodzi do
wody i wskazuje bezpieczn¹ drogê przejazdu. Godziny lotu samolotu czy „taksówek powietrznych” s¹ uzale¿nione od
czêsto tu zalegaj¹cych i d³ugo trwaj¹cych
mgie³. Oczekiwanie trwa wiele godzin,
niekiedy i dni.
Cywilizacja, biznes dotar³ i tu, w okolice
Pó³nocnego Ko³a Podbiegunowego,
a wiêc markety, samoobs³uga, telefony
komórkowe... Ale niestety i zgubny
wp³yw tej¿e cywilizacji, doœæ powszechnie widoczne nadu¿ywanie alkoholu.
Zimy d³ugie, ok. 7 miesiêcy, wiêc...
Temperatura krótkiego lata ok. 5o-10oC.
Z wypraw w g³¹b wyspy lepiej zrezygnowaæ, bo lekkomyœlny turysta móg³by staæ
siê smacznym k¹skiem dla w³adcy tej
krainy, bia³ego niedŸwiedzia.
Wielkim deficytem jest drewno: lasów
Grenlandia nie ma, czasami zdarzaj¹ siê
tylko niskie krzaczki, kar³owate brzózki.
Wiêksze kawa³ki drewna mo¿na wy³owiæ
jedynie z morza. Pr¹dy morskie przynios¹ niekiedy k³ody drzew z dalekiej
Syberii.
S¹ i slajdy ukazuj¹ce bajecznie kolorowe
polanki tej¿e surowej ziemi. Ciep³e i radosne widoczki, wœród nieprzyjaznych
ska³ ujrzeæ mo¿na niemal¿e ca³¹ gamê
barw ró¿nokolorowego kwiecia. Góry
lodowe p³ywaj¹ce wokó³ wybrze¿a, namierzone aparatem fotograficznym z odleg³oœci 16 km to nieod³¹czny pejza¿ Krainy Pó³nocny.
Nasz prezenter przedstawia tak¿e „wizytowy stój Eskimosa”. Bo Grenlandia to
przecie¿ te¿ Kraina Ludzi – Kalaalitt Nunaat, Wyspa Inuitów. Barwny strój Inu-

ity (Eskimosa) to folklor dla turysty. Na
co dzieñ mieszkaniec tej wyspy ubiera siê
jak pozostali ziomkowie terytoriów przynale¿nych do Danii, jedynie bardzo ciep³o zim¹!
Eskimosi s¹ tak¿e wynalazcami kajaka.
D³ugie, ponad 5 m, w¹skie, obci¹gniête
na szkielecie z koœci wieloryba kanu s³u¿y³o myœliwym podczas polowania na
foki, morsy...
Podstawê wy¿ywienia naszych „polarników” stanowi³y zupy z torebek (3 rodzaje, a wszystkie smakowa³y prawie jednakowo), kasze, makarony... Dania przyrz¹dzane na gazowym palniku. Mimo monotonii po¿ywienia najistotniejsze pozostaje „posmakowanie” Grenlandii!
Pokaz prezentowany przez turystê – poetê Grzegorza Lorka z wyprawy sprzed
dziesiêciu laty by³ dla widzów, zw³aszcza
m³odzie¿y, prawdziw¹ uczt¹ s³owa.
Nastêpny – 9 kwietnia poprowadzi Bartosz Snela, na temat: „Indie, Nepal. Podró¿ dziêki przyjaŸni.”
T.A.
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„Œmigielski trop stalinowskiej zbrodni”
W kwietniu mija 70. rocznica jednego z najtragiczniejszych wydarzeñ w dziejach Polski. Na polecenie najwy¿szych
w³adz ZSRR kilkanaœcie tysiêcy polskich
oficerów i funkcjonariuszy ró¿nych s³u¿b
mundurowych zosta³o zamordowanych
przez oprawców z NKWD. Wœród pomordowanych by³ policjant ze Œmigla, posterunkowy Józef Smelkowski.

kê pocztow¹, nades³an¹ przez Józefa
Smelkowskiego,
w której informowa³
swoich bliskich, ¿e
jest zdrowy i znajduje
siê w niewoli radzieckiej w Ostaszkowie.
By³ to jeden z trzech
obozów jenieckich
Wielk¹ pasj¹ Józefa Smelkowskiego (ur. przeznaczonych dla
10 marca 1903 r. w Rogaczewie Ma³ym) polskich jeñców znajby³a muzyka. Zanim osiad³ wraz z rodzin¹ duj¹cych siê na terew Œmiglu, pe³ni³ funkcjê organisty w ko- nie ZSRR (oprócz
œciele parafialnym w Chojnie (pow. Sza- Ostaszkowa istnia³y
motu³y). Zami³owanie do gry na instru- wówczas obozy w Komentach muzycznych doprowadzi³o do zielsku i Starobieluczestnictwa w wa¿nym wydarzeniu, ja- sku). Na terenie obokim by³ pogrzeb Marsza³ka Józefa Pi³sud- zu w Ostaszkowie
skiego w Krakowie 18 maja 1935 roku.
umieszczono g³ównie
Dziadek wraz z delegacj¹ policjantów uda³ policjantów, ¿andarsiê na pogrzeb Józefa Pi³sudskiego do Kra- mów, ¿o³nierzy Korkowa. W czasie uroczystoœci pogrzebowych pusu Ochrony Pograna Wawelu gra³ na skrzypcach utwory nicza, s³u¿by wiêzien¿a³obne – opowiada wnuk Pawe³ Smel- nej oraz pracowników
kowski. Wkrótce policjanci brali udzia³ przedwojennego wyw innym donios³ym wydarzeniu. Wspólnie wiadu.
z kolegami z Policji Pañstwowej dziadek Babcia po otrzymaniu
uczestniczy³ w usypywaniu kopca im. Jó- wiadomoœci postanoPosterunkowy Józef Smelkowski w mundurze funkzefa Pi³sudskiego.
wi³a, w trosce o bezpiecjonariusza policji Pañstwowej
W 1937 roku Józef Smelkowski wraz z ro- czeñstwo rodziny, zniszdzin¹ przeprowadzi³ siê do Œmigla. Ro- czyæ kartkê pocztow¹.
dzina kupi³a dom przy ulicy Uliczki (ob. Poza t¹ jedyn¹ informacj¹ rodzina nie Prawdê rodzina pozna³a dopiero po poZielonej), a Józef Smelkowski podj¹³ pra- otrzyma³a ¿adnych wiadomoœci o losie nad 50 latach od otrzymania kartki poczcê jako posterunkowy Policji Pañstwo- dziadka – opowiada Pawe³ Smelkowski. towej, której nadawc¹ by³ zaginiony.
wej. Funkcjê tê pe³ni³ a¿ do napaœci Nie- Poszukiwania zaginionego rodzina pod- Ujawnione w 1990 roku przez w³adze ramiec na Polskê w 1939 roku.
jê³a po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. dzieckie dokumenty wyjaœnia³y los JózeZ chwil¹ wybuchu wojny dziadek jako funk- Jednak jak wiêkszoœæ Polaków pañstwo fa Smelkowskiego oraz innych jeñców
cjonariusz policji bra³ udzia³ w interno- Smelkowscy domyœlali siê, ¿e jeñcy z terenu obozu w Ostaszkowie.
waniu osób pochodzenia niemieckiego, co z Ostaszkowa (a tak¿e Starobielska) po- Na mocy decyzji zawartej przez œcis³e
do których istnia³y podejrzenia, ¿e mog¹ dzielili los pomordowanych oficerów WP kierownictwo Biura Politycznego Partii
czynnie wyst¹piæ przeciwko pañstwu pol- z terenu obozu w Kozielsku, których gro- Komunistycznej ZSRR z 5 marca 1940
skiemu. Po napaœci Niemiec na Polskê by odkryli Niemcy w kwietniu1943 r. roku wszyscy Polacy, przebywaj¹cy
wraz z innymi funkcjonariuszami policji w Katyniu.
w obozach jenieckich mieli zostaæ wyoraz urzêdnikami pañstwowymi zosta³ OdpowiedŸ, któr¹ otrzyma³a za poœred- mordowani. Pretekstem mia³o byæ to, ¿e:
ewakuowany na wschód.
nictwem S¹du Grodzkiego w Œmiglu wszyscy s¹ zatwardzia³ymi, nie rokuj¹cyZaraz po zajêciu Œmigla przez wojska nie- wdowa po zamordowanym pani Irena mi poprawy wrogami w³adzy sowieckiej.
mieckie okupant przyst¹pi³ do intensyw- z Tomaszewskich Smelkowska w 1948 Pod t¹ decyzj¹ podpisali siê: m.in. J. Stanych poszukiwañ dziadka. Pretekstem by³ roku, nie zawiera³a informacji dotycz¹cej lin, £. Beria, W. Mo³otow.
fakt, ¿e jako funkcjonariusz policji dzia- losu zaginionego. W piœmie stwierdzono W kwietniu 1940 roku rozpoczê³a siê lidek bra³ udzia³ w internowaniu miejsco- jedynie, ¿e teren, na którym przebywa³ kwidacja wszystkich trzech obozów,
wych Niemców – relacjonuje Pawe³ Smel- Józef Smelkowski objêty by³ dzia³aniami w których przebywali polscy jeñcy. WiêŸkowski.
wojennymi (pomiêdzy wojskami niemiec- niowie z Ostaszkowa, w sumie ponad
Próby podejmowane przez Niemców kimi i radzieckimi) i dlatego nale¿y 6 300 osób, wywo¿eni byli z obozu od
okaza³y siê daremne. Zarówno okupant uznaæ, ¿e zaginiony najprawdopodobniej dnia 4 kwietnia 1940 roku grupami po 60jak i rodzina Józefa Smelkowskiego nie poniós³ œmieræ. By³a to wiêc informacja, 130 osób przez NKWD i z zimn¹ krwi¹
wiedzieli, co sta³o siê z zaginionym po- która w du¿ej mierze powtarza³a stwier- mordowani strza³em w ty³ g³owy w wiêsterunkowym.
dzenia w³adz radzieckich usi³uj¹cych zieniu w Kalininie (ob. Twer). Nastêpnie
OdpowiedŸ nadesz³a w styczniu 1940 oddaliæ od siebie podejrzenia o udzia³ zw³oki pomordowanych ³adowano do ciêroku. Rodzina otrzyma³a wówczas kart- w zbrodni.

Ä
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¿arówek i przewo¿ono do pobliskiego
Miednoje, gdzie oprawcy chowali cia³a
zamordowanych we wspólnej mogile.
W jednej z grup wywo¿onych do wiêzienia i zamordowanych znajdowa³ siê równie¿ Józef Smelkowski.
Historia Józefa Smelkowskiego mia³a tak¿e wp³yw na powojenne losy jego rodziny. Szykan ze strony w³adz komunistycznych szczególnie doœwiadczy³ syn Józefa Smelkowskiego – Mieczys³aw.
Po ukoñczeniu konserwatorium muzycznego w Poznaniu ojciec stara³ siê o przyjêcie do Filharmonii Poznañskiej – wspomina Pawe³ Smelkowski. Jednak ze wzglêdu na pochodzenie (syn przedwojennego
polskiego policjanta „zaginionego” na terenie ZSRR) podanie ojca zosta³o odrzucone. W³adze komunistyczne przerwa³y
rozwijaj¹c¹ siê karierê muzyczn¹ i wys³a³y ojca do Krosna Odrzañskiego, aby tam
odby³ zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹.
Od zbrodni pope³nionej na Polakach

Józef Smelkowski (trzeci z prawej) wraz z delegacj¹ policjantów, usypuje kopiec im. Józefa Pi³sudskiego
przez stalinowskich zbrodniarzy up³ynê³o 70 lat. Mimo to rodzina pañstwa Smelkowskich w dalszym ci¹gu kultywuje
pamiêæ o Józefie i innych ofiarach oprawców z NKWD. Jak opowiada Pawe³ Smel-

Partnerskie kursy
Od lutego tr waj¹ zorganizowane
przez Partnerstwo Lokalne przy Centrum Kultury w Œmiglu bezp³atne kursy
nauki jêzyka angielskiego i niemieckiego oraz kurs komputerowy, realizowane
w ramach projektów wspó³finansowanych przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. £¹cznie
uda³o siê uzyskaæ dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Poznaniu
na kwotê prawie 150 tys. z³. W zajêciach
bior¹ udzia³ mieszkañcy 27 so³ectw
i 3 osiedli – ³¹cznie 210 osób (60 angielski, 60 niemiecki, 90 kurs komputerowy).
Uczestnicy maj¹ zapewnione materia³y
edukacyjne (podrêczniki do nauki jêzyków oraz skrypty i p³yty CD dla uczestników kursu komputerowego). W mar-

cu zajêcia zakoñczy 45 osób bior¹cych
udzia³ w kursie komputerowym pod
nazw¹ „Informatyka pod strzechy bis”.
Zajêcia odbywa³y siê dwa razy w tygodniu
po trzy godziny zegarowe (z przerw¹
kawow¹) w pracowniach szkó³ w Czaczu,
Niet¹¿kowie i Starym Bojanowie, a prowadzili je Jolanta Nowicka i Jacek Nieniewski. Zajêcia trwa³y ³¹cznie 42 godziny zegarowe. Uczestnicy wype³niali anonimowe ankiety ewaluacyjne na pocz¹tku i na koniec kursu. Na podstawie tych
ankiet mo¿liwa bêdzie ocena sposobu
prowadzenia zajêæ, zakresu podniesienia
kwalifikacji uczestników, integracji
w grupie oraz wyeliminowanie ewentualnych b³êdów na przysz³oœæ. Pozosta³e
45 osób rozpocznie kurs po Œwiêtach

kowski: Dzisiaj najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest
to, aby przypominaæ spo³eczeñstwu los, jaki
spotka³ Polaków w ZSRR, i aby tragiczne
wydarzenia z 1940 roku ju¿ nigdy siê nie
powtórzy³y.
Wielkanocnych, a zakoñczy w maju. Podobnie jak w pierwszej turze zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w trzech piêtnastoosobowych grupach, w tych samych pracowniach komputerowych z dostêpem do
Internetu. W kwietniu planowane jest
uroczyste zakoñczenie i rozdanie zaœwiadczeñ ukoñczenia kursów dla pierwszej tury uczestników. „Informatyka pod
strzechy bis” jest kontynuacj¹ projektu
„Informatyka pod strzechy” realizowanego w roku 2009. Z uwagi na du¿e zainteresowanie i rozszerzenie Partnerstwa
Lokalnego z 18 i 1 do 27 so³ectw i 3 osiedli, uda³o siê powtórnie pozyskaæ œrodki
na ten cel. Koordynatorami odpowiedzialnymi za prawid³ow¹ realizacjê projektu s¹ Anna Wieczorek - so³tys Nowej
Wsi i S³awomir Grzelczyk – so³tys Sp³awia.
(red), foto arch.
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O dzia³aniach GKRPA w minionym roku
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Œmiglu podsumowa³a kolejny rok swojej pracy. Corocznie dzia³a ona w oparciu o program opracowany i przyjêty przez Radê Miejsk¹.
Pod piecz¹ komisji w gminie funkcjonuje siedem œwietlic socjoterapeutycznych:
w Czaczu, Starym Bojanowie, Sp³awiu,
Machcinie, Bronikowie, ¯egrówku i Œmiglu. W pier wszych piêciu miejscowoœciach zajêcia odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu, a w Œmiglu i ¯egrówku trzy razy.
£¹cznie, z wszystkich œwietlic korzysta
187 dzieci.
W 2009 roku, poza zajêciami œwietlicowymi, GKRPA dla swoich podopiecznych
przygotowa³a dodatkowe atrakcje. W ramach akcji „Lato” na tygodniowy biwak
do Rzeczki wyjecha³o 116 starszych dzieci. Dla 47 m³odszych podopiecznych komisja zorganizowa³a jednodniow¹ wycieczkê do Karpacza i miasteczka Western City. Do Chojna i Rokitna na Œwiêto TrzeŸwoœci pojecha³y dzieci wraz
z grupami wsparcia. Ponadto podopieczni œwietlic uczestniczyli w konkursie na
kartkê bo¿onarodzeniow¹, przygotowanym dla nich Dniu Dziecka, a tak¿e otrzymali paczki na gwiazdkê oraz s³odycze
w ramach akcji „Zaj¹czek”.
W 2009 roku komisja ponownie w³¹czy³a siê w kampaniê „Zachowaj TrzeŸwy
Umys³”, w ramach której prowadzi³a akcjê informacyjn¹ dla dzieci, rodziców,
nauczycieli, kierowców i sprzedawców

napojów alkoholowych. By³a tak¿e wspó³organizatorem turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych, m.in.: konkursu profilaktycznego zorganizowanego przez
Gimnazjum w Czaczu, spotkañ trzeŸwoœciowych w Licheniu, w których uczestniczy³y grupy wsparcia AA „D¹b” i Al.Anon „Jarzêbina”, AA „Warta”, Al.-Anon
„Nadzieja” w Czaczu, dzieci ze œwietlicy
w Œmiglu, Czaczu i Machcinie oraz imprezy integracyjnej w Czaczu Œwiêto
TrzeŸwoœci.
GKRPA wspó³finansowa³a ponadto konkurs profilaktyczny na spektakl filmowy
dotycz¹cy uzale¿nieñ organizowany
przez Komendê Powiatow¹ Policji i Starostwo Powiatowe w Koœcianie, rajd rowerowy po Ziemi Koœciañskiej w ramach
„Lato 2009”, konkurs plastyczny dla dzieci w Niet¹¿kowie, imprezy integracyjne
w Œmiglu, Czaczu oraz VI Edycjê Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej Halowej w Niet¹¿kowie.
Z dodatkowych œrodków, pozyskanych
z Ministerstwa Sportu, komisja w ramach programu „P³ywanie moje nowe
hobby” zorganizowa³a dla 60 dzieci wyjazdy na basen, podczas których odbywa³a siê nauka p³ywania.
W 2009 roku œrodki zosta³y przeznaczone tak¿e na zakup m.in. strojów sportowych dla pi³karzy, reprezentantów GKRPA w Amatorskiej Lidze Pi³ki No¿nej
Halowej w Niet¹¿kowie, 10 kompletów
dresów sportowych dla sekcji stra¿ackiej

dzia³aj¹cej przy œwietlicy socjoterapeutycznej w Œmiglu – reprezentantów œwietlic w zawodach sportowo-obronnych,
doposa¿enia (4 foteli) dla Oddzia³u
Dziennego Terapii Uzale¿nieñ od Alkoholu w Koœcianie, doposa¿enia œwietlic.
Dokonano te¿ zakupu i monta¿u parkanu do ogrodzenia placu zabaw i boiska
przy ul. Koœciuszki w Œmiglu, a tak¿e
zakupu urz¹dzenia do elektronicznego
pomiaru trzeŸwoœci w ramach kampanii
„TrzeŸwy Kierowca” i smyczy z odblaskami dla dzieci ze szkó³ podstawowych
w gminie w ramach kampanii „Jestem
bezpieczny”. W trakcie roku komisja ponios³a równie¿ op³aty za wnioski do s¹du
o leczenie odwykowe z na³ogu alkoholizmu. Raz w miesi¹cu, w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, osoby uzale¿nione i wspó³uzale¿nione przyjmowa³ lekarz
psychiatra i bieg³y psycholog – terapeuta. Komisja przeprowadza³a ponadto rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami uzale¿nionymi (46 osoby).
GKRPA realizowa³a tak¿e Gminny Program Przeciwdzia³ania Narkomanii.
W tym zakresie wydatki poniesiono na
konkursy profilaktyczne, spektakle teatralne w Gimnazjum w Czaczu oraz konkurs filmowy organizowany corocznie
przez Komendê Powiatow¹ Policji w Koœcianie wspólnie ze Starostwem Powiatowym.
GKRPA

Kolejny etap
Kolejny etap realizacji projektu mamy
za sob¹.... W dniach 19-21 lutego w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym
„Su³kowski” w Boszkowie odby³o siê szkolenie siedmiu pedagogów oraz pracownika socjalnego w ramach projektu „Wiedza kluczem do skutecznej pomocy”
– nr POKL/9.5/1/09 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki 2007 -2013, Priorytet IX „Rozwój
wykszta³cenia i kompetencji w regionach,” Dzia³anie 9.5 „Oddolne inicjatyw
edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Do projektu przyst¹pi³y szko³y
z gminy Œmigiel, tj.
Gimnazjum w Œmiglu, Bronikowie,
Starym Bojanowie,
Starej Przysiece
Dr ugiej, Liceum
w Œmiglu oraz Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie.
Szkolenie dotyczy³o wolontariatu i obejmowa³o tematykê: Jak zdobyæ i zatrzymaæ
wolontariusza, Specyfika organizacji wolontariatu w szkole. Warsztaty prowadzi³
prezes Centrum Wolontariatu w Warszawie.
Szkolenie przygotowa³o uczestników do
dalszych dzia³añ w ramach projektu.
Poza tym zebrane informacje oka¿¹ siê
bezcenne w przysz³oœci przy organizowaniu wolontariatu w szko³ach.

W najbli¿szym czasie, tj. w dniach 6-7
marca odbêd¹ siê szkolenia dla m³odzie¿y uczestnicz¹cej w projekcie, równie¿
w Oœrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Su³kowski” w Boszkowie. Szkolenia obejm¹ nastêpuj¹ce tematy: „Dlaczego warto byæ wolontariuszem” oraz „Liderowanie w organizacji wolontariatu
w szkole”.
foto arch.
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24 lutego – Œmigiel
Ok. godz. 1030 na Placu Rozstrzelanych
zatrzymano 43-letniego mieszkañca Œmigla kieruj¹cego BMW. Badanie wykaza³o 0,9 promila alkoholu w wydychanym
przez kierowcê powietrzu.
7 marca – Bielawy
Ok. godz. 1000 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 56-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel, badanie wykaza³o 1,1 promila
w organizmie kontrolowanego.
11 marca – Œmigiel
Ok. godz. 2135 na ul. Leszczyñskiej zatrzymano kieruj¹cego fiatem brava 25-letniego mieszkañca Œmigla, badanie wykaza³o 0,6 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.
14 marca – Œmigiel
Najprawdopodobniej w nocy z 13/14 poprzez wybicie szyby wystawowej w³amano siê do sklepu spo¿ywczego w Œmiglu,

³upem z³odzieja pad³y papierosy ró¿nych
marek o wartoœci ok. 1 500 z³.
16 marca– £uszkowo
Ok. godz. 1450 dosz³o do zderzenia citroena saxo prowadzonego przez 22-latka
z gm. Œmigiel z daewoo lanosem, który
prowadzi³a 42-latka z gm. Krzywiñ. W wyniku wypadku obra¿eñ doznali kierowca
i pasa¿erka citroena – oboje z³amania
miednicy, kieruj¹ca daewoo oraz jej 10letnia pasa¿erka – ogólnych pot³uczeñ.
Kieruj¹cy byli trzeŸwi, uczestnicy zapiêci w pasy bezpieczeñstwa, okolicznoœci
wypadku s¹ szczegó³owo badane.
16 marca – Œmigiel
Ok. godz. 1300 w Œmiglu zatrzymano kieruj¹cego vw polo 42-latka ze Œmigla.
Mê¿czyzna kierowa³ samochodem
wbrew s¹dowemu zakazowi. Za przestêpstwo takie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolnoœci.
17 marca
WoŸnicê kieruj¹cego zaprzêgiem jednokonnym zatrzymali przed po³udniem
œmigielscy stra¿nicy miejscy. Municypal-

Zegarek dla dzielnicowego
Osiemnastu policjantów z powiatu
koœciañskiego stanê³o do konkursu na
najpopularniejszego dzielnicowego zorganizowanego przez Komendê Powiatow¹ Policji. Wœród kandydatów do zaszczytnego tytu³u znaleŸli siê równie¿
funkcjonariusze œmigielskiego posterunku.
G³osy mo¿na by³o oddawaæ poprzez smsy, wysy³anie kuponów z Gazety Koœciañskiej, e-maile oraz sondê internetow¹.
Zwyciêzc¹ w powiecie zosta³ m³odszy
aspirant Andrzej Piechowiak, który od
kilkunastu lat ma pod swoj¹ piecz¹ rejon
nr 1 w Koœcianie.
Najpopularniejszym dzielnicowym
w gminie Œmigiel okaza³ siê m³odszy
aspirant Piotr Fritz, który w policji pracuje ju¿ 18 lat. Jego rewir obejmuje miej-

od prawej: m³odszy aspirant Piotr Fritz,
kierownik Posterunku Policji w Œmiglu
– Krzysztof Kuciak, burmistrz Œmigla
Wiktor Snela

scowoœci: Bruszczewo, Koszanowo, Bronikowo, Morownicê, Wydorowo, Sierpowo, Robaczyn, Podœmigiel, Smolno,
Machcin, Nowe Szczepankowo, Stare
Szczepankowo, Sikorzyn oraz Poladowo.
Uroczystoœæ podsumowuj¹ca konkurs odby³a siê
w siedzibie Komendy Powiatowej. Osobne gratulacje od burmistrza
Œmigla W iktora
Sneli Piotr Fritz
odebra³ 24 lutego,
w obecnoœci kierownika Posterunku Policji w Œmiglu
Krzysztofa Kuciaka. Poza okolicznoœciowym listem
„najpopularniejszy
dzielnicowy” na
Ziemi Œmigielskiej
otrzyma³ nagrodê
– markowy zegarek.
Par tnerami konkursu by³y samorz¹dy Koœciana,
Czempinia i Œmigla, Stowarzysze-

ni mieli trudnoœci z kontaktem werbalnym z kontrolowanym mê¿czyzn¹, dlatego wezwali policjantów.
Mundurowi z miejsca zdiagnozowali powód logopedycznych trudnoœci woŸnicy
i zbadali stan jego trzeŸwoœci. Okaza³o
siê, ¿e 58-letni mieszkaniec gm. Œmigiel
ma blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Po wykonaniu czynnoœci procesowych zatrzymanym mê¿czyzn¹, koniem
i zaprzêgiem zaopiekowa³ siê syn feralnego woŸnicy. W przesz³oœci prowadzone by³o ju¿ wobec tego 58-latka postêpowanie dotycz¹ce podobnego czynu karalnego. NietrzeŸwy mê¿czyzna odpowie
teraz za przestêpstwo przewidziane w art.
178a § 2. „Kto, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd ni¿ okreœlony w § 1,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku.”
•ród³o www.koscian.policja.gov.pl
nie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom
Drogowym w Koœcianie „Stop œmierci”,
a tak¿e Gazeta Koœciañska.
AKA
Foto A. Kasperska
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K r zy¿ówka

Pionowo
1. d³ugi dr¹¿ek ogrodowy
2. barwny dywan œcienny
3. artretyzm
4. noœnik informacji genetycznej organizmów
5. rodzaj krzy¿ówki
6. znany polski musical

7. organizacja M. Kotañskiego
8. króluje na wielkanocnym stole
9. ...myjnia
11.pisklê kwoki
12. dzieciêcy obrazek
15. grzywna lub areszt
18. komar z Afryki
21. ukraiñska furmanka
24. jeŸdziec w masce
26. s¹siad Saturna
28. mebel ubraniowy
30. paciorek na sznurze
31. wolna posada
33. bezbarwne tworzywo sztuczne
34. krawêdŸ spodni
35. ³uk z kolb¹
36. pojazd na p³ozach
39. resztka z produkcji
40. pierwotniak z nibynó¿kami
43. statek Noego
46. otwór kanistra

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 3/10
brzmia³o: „Cieszmy siê przedwioœniem”.
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 Barbara Rozynek ze Œmigla.
Nagroda ksi¹¿kowa do odbioru w Centr um Kultur y w Œmiglu, kubek (po
uprzednim dostarczeniu fotografii) w zak³adzie fotograficznym „Poli-Color”
Taki sam zestaw nagród otrzyma zwyciêzca kwietniowej krzy¿ówki.

48. zwi¹zek pañstw
50. arkusze na sklejkê
52. diabe³
54. podwy¿szenie
55. rudzik
57. g³az narzutowy
58. jeden z ewangelistów
59. dowcip
60. dawna z³ota moneta
61. stop z surówki
64. miejski ogród
65. waga opakowania
66. potocznie tandeta
Poziomo
7. kabina czystoœci dla aut
10. os³ona b³otnika
13. pospolity pies morski
14. wolne miejsce
16. potomek rasy bia³ej i czarnej
17. sezonowy pracownik rolny przestarzale
19. tor jeŸdziecki
20. wnêka, przegroda
22. model poloneza
23. woreczek na pieni¹dze
25. kawon
27. grecka litera
29. czêœæ koszuli
32. miêdzy hrabi¹ a ksiêciem
35. szafa pancerna w banku
37. szkocki wzór
38. eskimoski skafander
41. fotel monarchy
42. model ubioru
44. wytworna kobieta
45. lico
47. zwrotka dowcipnej piosenki
49. mityczna istota leœna
51. pomieszczenie pilota
53. gmach muzyczny
56. doskona³oœæ
59. samica ¿ubra
60. sklep z antykami
62. zespó³ jazzowy
63. jêzyczek rewolweru
65. zasypka kosmetyczna
67. hak ubraniowy
68. stan zobojêtnienia
69. partner Sawy
70. najszybszy styl p³ywacki
71. pr¹¿kowana tkanina meblowa
72. królewska droga
73. polecenie zabraniaj¹ce

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 4/10
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

#------------------------------------
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Karciane rozgrywki
IX Otwar te Mistrzostwa Œmigla
w „KOPIE” ju¿ za nami. Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji wraz z Centrum
Kultury zaprosili wielbicieli tej gry karcianej 7 marca do sali widowiskowej CK.
Mistrzostwa otworzy³ burmistrz Œmigla
Wiktor Snela.
Rozgrywki odbywa³y siê przy 20 stolikach. Przy zapisach ka¿dy otrzyma³ numer startowy, co u³atwia³o kojarzenie
graczy w kolejnych rundach. Ka¿dy
z osiemdziesiêciu graczy rozegra³ piêæ
rund, w ka¿dej z nich karty rozdano trzydzieœci dwa razy. Za wygran¹ rundê zwy-

ciêzca otrzymywa³ 5 punktów, za II m
3 punkty, III – 1 punkt.
Po trzeciej rundzie wyniki zosta³y utajnione, aby nie stwarzaæ mo¿liwoœci gry
na korzyœæ gracza posiadaj¹cego wiêksz¹
iloœæ punktów.
Po piêciu godzinach rozgr y w e k ,
z przerw¹ na posi³ek, og³oszono wyniki
mistrzostw.
I miejsce z iloœci¹ 22 punktów zaj¹³ Aleksander Majsnerowski z Jutrosina, II m
Stanis³aw Skoracki, Nac³aw (20 pkt),
III m Czes³aw Przydró¿ny, Górsko (20
pkt.), IV m Benedykt Jêdrzychowski,

Ogromny sukces dru¿yny z Niet¹¿kowa!
Pi³karze wystêpuj¹cy pod szyldem
„Firma Kowalski” z Niet¹¿kowa zwyciê¿yli w finale Wielkopolskiej Zimowej
Spartakiady LZS w pi³ce halowej rozegranej 7 marca w Chodzie¿y.
Jak na mistrzów Wielkopolski przysta³o
zrobili to w imponuj¹cym stylu.
Ju¿ w pierwszym meczu przysz³o nam
graæ z gospodarzami turnieju przy g³oœnej publicznoœci. Fakt ten na pocz¹tku
meczu podci¹³ nam skrzyd³a i od 6. minuty przegrywaliœmy 0-1 po b³êdzie obrony. Widmo pora¿ki podzia³a³o mobilizuj¹co na zespó³ i po zaledwie 3 minutach
na tablicy pojawi³ siê wynik 2-1. Wraz
z up³ywem czasu powiêksza³a siê przewaga naszego zespo³u, by po up³ywie 17
minut prowadziæ 5-1. Brak koncentracji,

a tak¿e zrozumienia spowodowa³ utratê
bramki i dwuminutow¹ karê dla naszego bramkarza. Po ostrej reprymendzie
kapitana Artura Nowickiego, (któr y
mimo kontuzji by³ z zespo³em) wszystko
wróci³o do normy.
Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 5-3. Bramki zdobyli: Chudziñski, Karolewicz, Chudziñski, Bia³y
W drugim meczu zagraliœmy z zespo³em
z Krotoszyna, który by³ tego dnia najs³abszy. Wynik 4-0 œwiadczy, ¿e by³o to jednostronne widowisko. Bramki w tym
meczu zdobyli: Bia³y, Karolewicz, Sarbinowski, Zandek.
W ostatnim meczu do zwyciêstwa w finale wystarczy³ nam remis z dru¿yn¹
z Turku. Przy g³oœnym poparciu miejsco-

Górsko (19 pkt.), V m Waldemar KaŸmierczak, Stary Lubosz (18 pkt.), VI m
Eugeniusz Pawlak, Betkowo (18 pkt).
Przy równej iloœci du¿ych punktów decydowa³y tzw. ma³e punkty.
Najlepiej graj¹c¹ kobiet¹ by³a Barbara
Skórzewska z Kobylnik, która otrzyma³a nagrodê rzeczow¹.
Zwyciêzca otrzyma³ puchar burmistrza
Œmigla Wiktora Sneli. Gracze, którzy
zajêli miejsca I-VI otrzymali nagrody rzeczowe i finansowe.
OKFiR
foto JCM

wych kibiców dla przeciwnika (nasza
ewentualna pora¿ka wysunê³aby miejscowych na 1. miejsce) w drugiej minucie
meczu rozwialiœmy w¹tpliwoœci, komu
przys³uguje miano najlepszej dru¿yny.
Bramkê zdoby³ Robert Zandek z po³owy
boiska! By³a to zreszt¹ najpiêkniejsza
bramka turnieju. PóŸniej ju¿ tylko powiêkszaliœmy przewagê i mecz zakoñczy³
siê wynikiem 5-1. Bramki zdobyli: Zandek, Peszel, KaŸmierczak, Bajsztok,
Grzelak.
Sk³ad zespo³u Firma Kowalski Niet¹¿kowo: K. Peszel, A. Nowicki, M. Sarbinowski, R. Zandek, R. KaŸmierczak, D. Walkowiak, S. Kowalski, P. Maækowiak, M.
Grzelak, £. Bia³y, T. Bajsztok, N. Karolewicz, B. Chudziñski
S.K.
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Polonia œmigiel w nowym blasku, nowym miejscu i z wieloma nowymi
sukcesami
III WTK M£ODZIKÓW I M£ODZICZEK W ŒMIGLU
7 marca w salach SP i Gimnazjum w Œmiglu odby³y siê zawody rangi wojewódzkiej w tenisie sto³owym.
W kategorii m³odziczek najlepiej wypad³y: Aleksandra Kêdzia (awans do OTK
w £om¿y), Kinga Regus, Kamila Kubicka i Anna Gulik
W kategorii m³odzików obejrzeliœmy
œmigielski fina³, z czego bardzo siê cieszymy i ¿yczymy dalszych sukcesów naszym zawodnikom!!! Ostatecznie kolejne
miejsca zajêli: Andrzej Juszczak (awans
do OTK w £om¿y) Nikodem Maækowski,
Marek Witczak i Filip Kujawa.
Decyzj¹ prezesa WZTS w Poznaniu po
wycofaniu siê zawodniczki z Moskurni
powo³anie otrzyma³a Gra¿yna Cieœla
z Polonii i razem z Andrzejem Juszczakiem reprezentowa³a województwo na
Turnieju Ogólnopolskim w £om¿y 13 i 14
marca.
Dziêkujemy serdecznie za ufundowanie
pucharów, statuetek i nagród rzeczowych
senator RP Ma³gorzacie Adamczak, burmistrzowi Wiktorowi Sneli, pos³owi RP
Wojciechowi Ziemniakowi, staroœcie koœciañskiemu Andrzejowi Jêczowi oraz firmom Michel, Darex i Sworacki.
£OM¯A
Zawodnicy Polonii Œmigiel Gra¿yna Cieœla i Andrzej Juszczak na Ogólnopolski

Turniej w Tenisie Sto³owym w £om¿y
pojechali pod opiek¹ instruktor Danuty
Strzelczyk. Gra¿yna Cieœla ostatecznie
turniej ukoñczy³a na 33. pozycji, dodam,
¿e by³ to jej pierwszy turniej ogólnopolski. Andrzej Juszczak uplasowa³ siê na
25. pozycji.
III WTK ¯AKÓW I ¯ACZEK W PYZDRACH
W Pyzdrach ko³o Ostrowa Wlkp.13 marca odby³ siê III WTK, w którym bra³a
udzia³ nasza zawodniczka Wiktoria
Skrzypczak. Bêd¹ca w œwietnej formie
Wiktoria nie da³a szans rywalkom a¿ do
fina³u, wygrywaj¹c wszystkie mecze 3 do
0. W finale natomiast spotka³a siê z zawodniczk¹ Orl¹t Czacz Asi¹ Maœlak
i ostatecznie, przegrywaj¹c z Asi¹, zajê³a bardzo dobre II miejsce, które daje
awans do Turnieju Ogólnopolskiego
w Gdañsku.
CO NOWEGO W KLUBIE
KS Polonia Œmigiel – sekcja tenisa sto³owego zrzesza oko³o 50 zawodników i zawodniczek bior¹cych udzia³ w meczach
II i III Ligi, A Klasy, Ligi Juniorów oraz
w turniejach okrêgowych, wojewódzkich
i ogólnopolskich. W celu lepszej organizacji i umo¿liwienia kibicom ogl¹dania
meczy i turniejów, zarz¹d KS Polonii
podj¹³ decyzjê o przeniesieniu swojej
bazy treningowej ze œredniej sali nale¿¹cej do gimnazjum na du¿¹ salê szko³y

podstawowej, naprzeciwko schroniska.
Sala wyposa¿ona jest w balkon z osobnym wejœciem zewnêtrznym dla kibiców,
jest wiêksza i mo¿e jednorazowo trenowaæ wiêcej zawodników, dojazd i wejœcie
jest du¿o prostsze.
Do gry w ping-ponga potrzebne jest bardzo dobre œwiat³o (chocia¿by ze wzglêdu na wielkoœæ pi³eczki i szybkoœæ jej
rozgrywania), wiêc w trosce o dobry
wzrok naszych zawodników stare lampy
rtêciowe wymieniliœmy na nowe metalohalogenowe. Koszt tych lamp wyniós³
8.300 z³ i w wiêkszej czêœci zosta³ zrealizowany dziêki burmistrzowi. W celu sfinansowania drugiej czêœci poniesionych
kosztów proszê o wsparcie firmy, kluby,
organizacje sportowe oraz osoby prywatne chc¹ce nam pomóc, a jednoczeœnie
przyczyniæ siê do lepszego funkcjonowania sali. Koszt jednej lampy wynosi 415
z³, mo¿na uzyskaæ fakturê VAT. Ka¿da
kwota od Pañstwa jest mile widziana, pieni¹dze mo¿na przekazywaæ na konto klubu: BS Œmigiel 30 8667 0003 0000 0097
2000 0010 oraz do skarbnika Klubu Polonia Œmigiel Danuty Strzelczyk.
Sponsorzy maj¹ mo¿liwoœæ umieszczenia reklam na naszych strojach, torbach,
p³otkach okalaj¹cych pole gry, a tak¿e na
stronie internetowej wwwpoloniasmigiel.pl. W imieniu zarz¹du i zawodników
dziêkujemy!
Piotr Mulczyñski

foto arch.

Trudny bieg
Na starcie VIII Zimowego Biegu
Trzech Jezior w Trzemesznie 20 lutego
stanê³o a¿ 558 zawodniczek i zawodników z ca³ej Polski, którym przysz³o siê
œcigaæ na bardzo trudnej, zimowej, œliskiej leœnej trasie.
Pogoda w Trzemesznie co roku zaskakuje biegaczy. Tym razem bieg utrudnia³a odwil¿, przez któr¹ czasy uzyskiwane
nale¿y traktowaæ nieco z przymru¿eniem
oka.

Dziwna sytuacja mia³a miejsce ok. 8 km,
gdzie prowadz¹cy zawodnicy napotkali
terenow¹ przeszkodê w postaci linki
przeci¹gniêtej w poprzek trasy. Okaza³o
siê, ¿e wyci¹gano ze œniegu jakiœ samochód, nie wiedz¹c, ¿e trwaj¹ w³aœnie zawody.
Zwyciêzc¹ biegu zosta³ Tomasz Szymkowiak z Poznania, który o wygran¹ walczy³ do samego koñca, uzyskuj¹c czas
49:40. Wœród pañ triumfowa³a Ania Kor-

dus z Bydgoszczy, która dystans 15 km
pokona³a w 57:30.
Ten trudny bieg ukoñczyli równie¿ zawodnicy OKFiR Œmigiel – Ireneusz Koller na 401. m, Marian Skrzypczak na 403.
m i Micha³ Szkudlarek na 498. m. W kategorii pow. 70 lat, w której startowa³
Micha³ Szkudlarek, bieg ukoñczy³o tylko siedmiu z dwunastu zawodników.
W ramach imprezy odby³y siê Mistrzostwa Polski Grubasów.
M.D.
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Harcerze œwiêtowali Dzieñ Myœli Braterskiej

