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Od lat Œmigiel kojarzony jest ze 100
legendarnymi wiatrakami okalaj¹cymi
niegdyœ miasto. Ich potê¿ne œmig³a na-
pêdzane wiatrem uruchamia³y tryby mie-
l¹ce ziarno na m¹kê. Niebawem radni za-
decyduj¹, czy w gminie wiatr znów za-
krêci œmig³ami. Tym razem bêd¹ to jed-
nak œmig³a nale¿¹ce do si³owni wiatro-
wych produkuj¹cych „czyst¹” energiê.
Wszystkie zalety i wady zlokalizowania
takich w³aœnie ekologicznych elektrow-
ni w gminie zaprezentowali na sesji rady,
15 marca, przedstawiciele firmy „Do-
mrel” w Szczecinie, jednego z dwóch
przedsiêbiorców zainteresowanych pro-
dukcj¹ energii odnawialnej w naszej gmi-
nie. Firma ta realizuje inwestycje kom-
pleksowo, co w praktyce oznacza, ¿e zaj-
muje siê zarówno przygotowaniem pro-
jektu, jak i budow¹ elektrowni oraz pro-
dukcj¹ energii.

Jak to dzia³a?
Mechanizm przedsiêwziêcia jest nastê-
puj¹cy: firma wydzier¿awia od w³aœcicie-
la grunt (najchêtniej od indywidualnych
rolników) o powierzchni oko³o 3600 m²
(1 elektrownia z dojazdem oraz po³o¿o-
nym w jej s¹siedztwie placem monta¿o-
wym) na okres 45 do 50 lat. Przygotowa-
nie dokumentacji oraz uzyskanie pozwo-
leñ to œrednio okres do 5 lat, nastêpnie
budowa i oczywiœcie eksploatacja.
Œmigielski projekt zak³ada wybudowanie
dwóch tzw. parków wiatrowych. Na ka¿-
dym z nich planuje siê postawienie 24
elektrowni si³owych. Pierwszy z wytypo-

wanych obszarów obejmuje pó³nocn¹
czêœæ gminy, tj. Skoraczewo, Bia³cz
Nowy i Stary, Czacz, Czaczyk i Przysie-
kê Polsk¹, drugi zaœ jej po³udniow¹ stro-
nê: Stare Bojanowo, ¯ydowo, Parsko,
Sp³awie oraz Olszewo.

Konstrukcja si³owni wiatrowej
Usytuowanie na naszym terenie si³owni
wiatrowej, gdzie w porównaniu z obsza-
rem nadmorskim wiatr nie ma stosunko-
wo du¿ego natê¿enia, wymaga dostoso-
wania konstrukcji do miejscowych wa-
runków. Aby œmig³a znajdowa³y siê
w przestrzeni o wiêkszym natê¿eniu po-
dmuchu, musz¹ byæ umiejscowione na
okreœlonej wysokoœci. Warunki atmosfe-
ryczne Wielkopolski wymuszaj¹ zamon-
towanie wirnika o œrednicy 90 m na wy-
sokoœci 160 m (w rejonach nadmorskich
wystarczaj¹ maszty 120 m). Takie para-
metry narzucaj¹ równie¿ odpowiedni¹,
tzw. kratow¹ konstrukcjê si³owni. Roz-
staw s³upów u ich podstawy dochodzi
wtedy do 28 m. £¹cznie maszt razem ze
œmig³ami wznosi siê nad ziemi¹ na 210 m
(dla porównania wie¿a Eiffela ma 324 m).

Korzyœci
Wysokoœæ przychodu z dzier¿awy ziemi
dla w³aœcicieli gruntu to wed³ug inwesto-
ra ka¿dego roku od 15 do 20 tys. z³. Rocz-
ne wp³ywy do bud¿etu gminy od jedne-
go parku z tytu³u podatku od nierucho-
moœci to szacowana kwota rzêdu 1,5 mln.
z³otych.
Niestety mieszkañcy nie mog¹ liczyæ

w przysz³oœci na spadek cen pr¹du. Fir-
ma zajmuj¹ca siê produkcj¹ energii nie
prowadzi jej dystrybucji.

Wady
Jednym z warunków lokalizacji elektrow-
ni jest jej umiejscowienie w odleg³oœci co
najmniej 500 metrów od zabudowañ.
Przyczyn¹ jest ha³as, jaki wytwarza ob-
rót potê¿nych œmigie³. Przy maksymal-
nej pracy si³owni natê¿enie ha³asu w mi-
nimalnej, pó³kilometrowej odleg³oœci
wynosi oko³o 40 decybeli, nie przekra-
cza ono jednak dopuszczalnych przez
Uniê Europejsk¹ norm. Porównywalnie
jest to natê¿enie odg³osu aut poruszaj¹-
cych siê po ulicy.
Kolejny inwestor przedstawi radzie swoj¹
ofertê za dwa tygodnie.

Anita Kasperska

Wietrzne inwestycje

Rekordow¹ liczbê uchwa³ podjêli jed-
nog³oœnie œmigielscy radni 15 marca na
VII sesji Rady Miejskiej. Akty miejsco-
wego prawa dotyczy³y 41nowych statu-
tów so³ectw i zarz¹dów osiedli w mieœcie.
Funkcjonuj¹ce przez wiele lat statuty wy-
maga³y dostosowania, zarówno do aktu-
alnie obowi¹zuj¹cych przepisów, jak i re-
aliów ¿ycia codziennego.
Przyczyn¹ wczeœniejszego zwo³ania po-
siedzenia rady – w po³owie miesi¹ca,
a nie jak zwykle w jego ostatni czwartek
– by³a koniecznoœæ wprowadzenia zmian
do bud¿etu gminy, dotycz¹cych m.in. za-
planowanej na ten rok modernizacji uli-
cy Reymonta w Œmiglu. Po trzecim ju¿
przetargu, og³oszonym na to zadanie,
okaza³o siê, ¿e zabezpieczona w bud¿e-
cie kwota po raz kolejny jest za niska
w stosunku do kosztorysów przedstawio-
nych przez wykonawców przystêpuj¹-

cych do przetargu. Ceny materia³ów bu-
dowlanych i robocizny rosn¹ na naszym
rynku w ostatnim czasie z dnia na dzieñ,
dlatego ka¿dy nastêpny konkurs ofert
rodzi niebezpieczeñstwo zwiêkszenia
kosztów. Wykonawca, zgodnie z proce-
dur¹, zobowi¹zany jest do 30-dniowego
okresu podtrzymania swojej oferty. Aby
nie og³aszaæ kolejnego przetargu i pozo-
stawiæ ostatni¹ najkorzystniejsz¹ ofertê
cenow¹ w wysokoœci prawie 550 tys. z³o-
tych, radni wzmocnili finansowo plano-
wan¹ inwestycjê.
Zmian wymaga³a równie¿ uchwa³a regu-
luj¹ca wysokoœæ inkasa dla Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytu-
³u op³aty targowej. Czêœæ zadañ zak³adu
przejmie niebawem Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji, m.in. obs³ugê boisk
sportowych, dlatego wysokoœæ inkasa dla
ZGKiM zmniejszy siê z 98% do 80%.

Radni zabezpieczyli ponadto w bud¿ecie
kwotê 2,5 tys. z³otych, która pozwoli na
z³o¿enie wniosku do Ministerstwa Kul-
tury o dofinansowanie dokumentacji dot.
remontu œmigielskiej kaplicy poewange-
lickiej – miejsca wielu imprez kultural-
nych. Wsparli tak¿e kwot¹ 6900 z³ zakup
pojazdu dla otwar tego miesi¹c temu
w Koœcianie Oœrodka Rehabilitacji Dzieci
i M³odzie¿y.
Rada upowa¿ni³a równie¿ burmistrza do
ustalenia cennika op³at za korzystanie
z gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecz-
noœci publicznej.
W ostatnim czasie gmin¹ Œmigiel s¹ za-
interesowani inwestorzy, zajmuj¹cy siê
budow¹ si³owni wiatrowych. Pierwszy
z nich przedstawi³ swoj¹ ofertê podczas
sesji (patrz artyku³ pt. ”Wietrzne inwe-
stycje”), kolejny zaprezentuje siê za dwa
tygodnie.

Anita Kasperska

Do trzech razy – przetarg
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Rolnictwo
Od pocz¹tku bie¿¹cego roku narasta³
wœród rolników – producentów trzody
chlewnej – niepokój wynikaj¹cy z du¿e-
go spadku cen skupu ¿ywca wieprzowe-
go. W tym samym czasie zwiêkszy³a siê
cena zbó¿, a to spowodowa³o dalszy spa-
dek op³acalnoœci tuczu. W ubieg³ym ty-
godniu (19 bm.) wojewoda wielkopolski
zorganizowa³ kolejne, trzecie spotkanie
z przedstawicielami protestuj¹cych rol-
ników z powiatu œredzkiego i powiatów
oœciennych w celu udzielenia pomocy
w rozwi¹zaniu trudnej sytuacji na rynku
¿ywca wieprzowego. W spotkaniu, które
odby³o siê w Wielkopolskim Urzêdzie
Wojewódzkim, udzia³ wziêli przedstawi-
ciele protestuj¹cych rolników, przedsta-
wiciele Agencji Rynku Rolnego, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, Agencji Rezerw Materia³owych,
Wielkopolskiego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego, Wojewódzkiego Inspektora-
tu Weterynarii oraz Wojewódzkiego In-
spektoratu Jakoœci Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych. W spotkaniu uczest-
niczyli równie¿ przedstawiciele grup
producenckich produkuj¹cych trzodê
chlewn¹. Podczas narady ustalono, ¿e
najbardziej celowym dzia³aniem jest wy-
pracowanie mechanizmów systemo-
wych, które w przysz³oœci pozwol¹ unik-
n¹æ trudnych sytuacji na rynku trzody
chlewnej. Uznano, ¿e skutecznym roz-
wi¹zaniem problemów producentów
trzody chlewnej jest organizowanie siê

rolników w grupy producenckie. W tym
zakresie szczególnie wa¿na jest rola
Wielkopolskiego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego, który propaguj¹c powstawa-
nie grup producenckich musi prze³amaæ
bariery mentalne rolników. W tym celu
odbêd¹ siê spotkania na szczeblu powia-
towym. Rolnicy postulowali zmiany usta-
wowe, które grupom producenckim u³a-
twi³yby funkcjonowanie. Wskazali, ¿e
szczególnie wa¿ne s¹ zmiany w limitowa-
niu wsparcia grup producenckich oraz
koniecznoœæ zniesienia okresu karencji
w refundacji kosztów funkcjonowania
wynosz¹cego obecnie 1 rok. Potrzebne
ich zdaniem jest uznanie grupy produ-
cenckiej, jako przed³u¿enia dzia³alnoœci
prowadzonej w gospodarstwie rolnym
z uwagi na rozliczenia podatku VAT. Jed-
nym z rozwi¹zañ zaproponowanych
przez rolników jest stymulacja grup pro-
ducenckich poprzez udostêpnienie kre-
dytów skupowych oraz prowadzenie sku-
pu przez Agencjê Rezerw Materia³owych
tylko dla tych podmiotów.
Ÿród³o: Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa WUW

Szkolnictwo
Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej Kuratorium Oœwiaty w Pozna-
niu ankietowa³o dyrektorów w sprawie
realizacji zajêæ edukacyjnych – wychowa-
nie do ¿ycia w rodzinie. Celem ankiety
by³o rozpoznanie, w jakiej czêœci szkó³
te zajêcia s¹ realizowane, oraz czy i w jaki
sposób szko³y pomagaj¹ uczennicom

w ci¹¿y w ukoñczeniu lub kontynuowa-
niu nauki. Z zestawienia wyników ankiet
uzyskano informacjê, ¿e wychowanie do
¿ycia w rodzinie jest powszechnie reali-
zowane w szko³ach podstawowych i gim-
nazjach (odpowiednio 96% i 93% szkó³),
natomiast znacznie mniejsz¹ popularno-
œci¹ cieszy siê w liceach ogólnokszta³c¹-
cych (79%), liceach profilowanych (86%),
technikach (70%) i zasadniczych szko-
³ach zawodowych (69%). Nie jest to sytu-
acja w³aœciwa, kiedy im bli¿ej do za³o¿e-
nia rodziny, tym bardziej zainteresowa-
nie tymi zajêciami spada. Dodatkowo do
takiego wniosku sk³ania ujawniony pod-
czas ankiety fakt, ¿e o ile w szko³ach pod-
stawowych i gimnazjach prowadz¹cych
te zajêcia udzia³u w nich odmawia do 7%
uczniów, to odsetek odmawiaj¹cych
w szko³ach wy¿szego etapu jest znacznie
wiêkszy (27% licea i a¿ prawie 50% tech-
nika i zasadnicze szko³y zawodowe).
Uczniowie maj¹ bowiem prawo nie-
uczestniczenia w tych zajêciach, je¿eli
tak¹ wolê wyra¿¹ rodzice lub je¿eli jest
to decyzja pe³noletniego ucznia. Wielkim
zainteresowaniem mediów ciesz¹ siê in-
formacje, ile uczennic w ci¹¿y ujawnio-
no w województwie wielkopolskim. Dane
zbierano z dwóch lat szkolnych: 2004/
2005 oraz 2005/2006. £¹cznie w tym cza-
sie stwierdzono 608 uczennic w ci¹¿y,
w tym w roku szkolnym 2004/2005 – 269,
a w roku szkolnym 2005/2006 – 339.

Co ciekawego w Biuletynie Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego
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W ca³ej tej grupie 608 uczennic 3 chodzi-
³y do szko³y podstawowej, 146 do gimna-
zjum, 140 do liceum, 177 do technikum,
a 142 do zasadniczej szko³y zawodowej.
Najm³odsze mia³y 14 lat, najstarsza 21 lat.
Na ¿yczenie ministerstwa wyodrêbniono
grupê uczennic do 15. roku ¿ycia, ponie-
wa¿ w œwietle prawa czynnoœci seksual-
ne z osob¹ poni¿ej tego roku ¿ycia s¹
przestêpstwem. Takich uczennic stwier-
dzono 19. W 9 wypadkach dyrektor szko-
³y poinformowa³ o zdarzeniu prokuratu-
rê, w 10 wypadkach tego nie zrobi³ (nie-
kiedy z tego powodu, ¿e postêpowanie
prokuratorskie ju¿ by³o wszczête). Zgod-
nie z zasad¹ wyznaczon¹ przez MEN, nie
wyodrêbniono danych dla poszczegól-
nych powiatów, rejonów lub miejscowo-
œci ani nie podawano ¿adnych danych
mog¹cych prowadziæ do zidentyfikowa-
nia szko³y, w której zdarzenia mia³y miej-
sce.
Ÿród³o: Kuratorium Oœwiaty

Od pocz¹tku marca 2007 roku uczniowie
koñcz¹cy w tym roku szkolnym gimna-
zja mog¹ korzystaæ z elektronicznego
informatora pt. Internetowy Katalog
Szkó³ Ponadgimnazjalnych. Zawiera on
wszystkie dane mog¹ce zainteresowaæ
gimnazjalistê, który poszukuje dla siebie
szko³y w celu kontynuowania nauki. Za
pomoc¹ informatora mo¿na przegl¹daæ
dane adresowe liceów, techników oraz
szkó³ policealnych, a tak¿e zapoznaæ siê
z ofert¹ edukacyjn¹ tych szkó³. Podane
s¹ przedmioty nauczania z podzia³em na
realizowane w zakresie rozszerzonym
i podstawowym, jêzyki obce tak¿e z po-
dzia³em na realizowane w zakresie roz-
szerzonym i podstawowym, przedmioty
zawodowe oraz inne informacje wa¿ne
w wypadku wyboru szko³y (np. hala spor-
towa, zajêcia pozalekcyjne itp.). Poza

mo¿liwoœci¹ przegl¹dania spisu szkó³
kandydat mo¿e skorzystaæ z wyszukiwar-
ki, wpisuj¹c s³owo okreœlaj¹ce interesu-
j¹ce go w³aœciwoœci szko³y. Mo¿e tak¿e
zapoznaæ siê z umieszczonymi na stro-
nach informatora dokumentami o zasa-
dach naboru do szkó³ ponadgimnazjal-
nych. W latach poprzednich Kuratorium
Oœwiaty przygotowywa³o tradycyjn¹ wer-
sjê informatora dla kandydatów – opas³y
tom, którego druk by³ kosztowny, a przy-
gotowanie pracoch³onne. Obecne roz-
wi¹zanie nie tylko jest znacznie tañsze
i daje mo¿liwoœci szybszego i wygodniej-
szego uzyskania informacji przez gimna-
zjalistów, ale tak¿e pozwala na szybk¹
aktualizacjê informacji dotycz¹cych
szkó³ ponadgimnazjalnych. Dyrektorzy
tych szkó³ wprowadzaj¹ swoje informa-
cje za pomoc¹ formularza umieszczone-
go w sieci. W nastêpnych latach to no-
woczesne rozwi¹zanie techniczne bêdzie
sukcesywnie ulepszane. Dostêp do infor-
matora IKSP jest mo¿liwy ze strony in-
ternetowej Kuratorium Oœwiaty lub bez-
poœrednio pod adresem:
http://www.iks.put.poznan.pl/szkoly
 Ÿród³o: Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu

Wspó³praca z zagranic¹
Wielkopolska wzbogaci³a siê o kolejn¹
placówkê konsularn¹. W Poznaniu,
z udzia³em wicewojewody wielkopolskie-
go Paw³a Ro¿yñskiego oraz Olexandra
Motyka, ambasadora Ukrainy, otwarto
konsulat tego kraju. Jego zadaniem bê-
dzie pomoc wszystkim Ukraiñcom, któ-
rzy przyjad¹ do Wielkopolski. Nowym
konsulem zosta³ £ukasz Horowski, któ-
r y poprowadzi gospodarstwo rolne
w Wytomyœlu. Przedsiêbiorca pomaga³
miêdzy innymi szko³om w powiecie
borszczowskim, dla których fundowa³
sprzêt, wyposa¿enie klas i stypendia dla
uczniów. Organizowa³ tak¿e pobyt ukra-

iñskich dzieci w Polsce. Konsulat hono-
rowy Ukrainy jest dwudziest¹ tego rodza-
ju placówk¹ w stolicy Wielkopolski.

Bezpieczeñstwo sanitarno- epidemio-
logiczne
W minionym tygodniu ukaza³ siê raport
podsumowuj¹cy stan bezpieczeñstwa
sanitarno-epidemiologicznego naszego
województwa w 2006 roku. Jego wy-
dawc¹ jest Wojewódzka Stacja Sanitarno
– Epidemiologiczna w Poznania (WSSE).
Raport dotyczy ca³ego zakresu czynno-
œci zwi¹zanych z bezpieczeñstwem sani-
tarnym, a w tym; chorób zakaŸnych, sta-
nu sanitarnego szpitali i szkó³ oraz wielu
innych zagadnieñ zwi¹zanych z codzien-
nym funkcjonowaniem naszego regionu.
Dokument stanowi wnikliw¹ analizê, za-
wiera konkretne dane zestawione z da-
nymi z 2005 roku. Przedstawia obraz za-
równo pozytywnych, jak i negatywnych
zmian w poszczególnych sektorach ¿ycia
publicznego. Z raportu dowiadujemy siê
np, ¿e systematycznie poprawia siê stan
sanitarny zak³adów ¿ywienia, zmala³a
liczba zatruæ pokarmowych, a inspekcja
sanitarna dysponuje coraz nowoczeœniej-
szymi œrodkami dzia³ania. Z drugiej stro-
ny rapor t wykazuje, ¿e niestety nie
wszystko, co dzia³o siê w Wielkopolsce
w minionym roku, stanowi powód do sa-
tysfakcji. Zwrócono uwagê m.in. na bu-
dz¹cy wiele zastrze¿eñ stan sanitarny
szpitali, niestety co trzeci z nich ocenio-
ny zosta³ przez inspektorów negatywnie.
Obszerny tekst raportu, pod pe³n¹ nazw¹
„OCENA STANU SANITARNEGO I SY-
TUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WO-
JEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W ROKU 2006”, dostêpny jest m.in. na
stronie internetowej WSSE w Poznaniu
pod adresem www.wsse-poznan.pl.
Ÿród³o: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Uczniowie klas drugich Samorz¹do-
wego Gimnazjum w Czaczu 14 marca
przedstawili na korytarzach szkolnych
pomys³owe i kolorowe wizualizacje licz-
by π.
Pomys³odawc¹ oraz organizatorem tego
przedsiêwziêcia by³a nauczycielka mate-
matyki Maria Szudra.
Oryginalne, niekiedy zaskakuj¹ce prace
przedstawiaj¹ce liczbê π udekorowa³y
okna, œciany i gazetki szkolne, a jedno-
czeœnie przyczyni³y siê do propagowania
wœród uczniów matematyki. Równie¿
goœcie odwiedzaj¹cy tego dnia szko³ê nie
przechodzili obok eksponatów obojêtnie.
Dlaczego w³aœnie w tym dniu?

Dzieñ Liczby Pi
Dzieñ liczby π – 3,14 przypada zawsze
14 marca, a wi¹¿e siê to z pierwszymi
cyframi jej rozwiniêcia: 3 jak marzec i 14
jak czternasty dzieñ miesi¹ca. Liczba ta
³¹czy w sobie dwie dziedziny myœli ludz-
kiej, pozornie bardzo odleg³e, poezjê
i matematykê. Z liczb¹ π zwi¹zana jest po-
etycka zabawa polegaj¹ca na uk³adaniu
wierszy, w których liczby liter kolejnych
s³ów s¹ identyczne z zajmuj¹cymi to
samo miejsce cyframi w rozwiniêciu tej
liczby. Wed³ug wielu liczba π odpowie-
dzialna jest za ³ad we Wszechœwiecie.
Gimnazjaliœci z Czacza zachêceni sukce-
sem tegorocznej prezentacji ju¿ planuj¹
nastêpn¹. tekst i fot. - Zespó³ Szkó³ w Czaczu
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Gminna Komisja Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych w Œmiglu obcho-
dzi³a 8 marca jubileusz 10-lecia dzia³al-
noœci.
Po raz pierwszy zebra³a siê 4 marca 1997
r w sk³adzie: Genowefa £¹czna, Wies³aw
Tarczewski, Lilla Panasiuk, Urszula Ran-
ke, Krystyna Nadolna, Aleksandra Ada-
mek, Wojciech Ciesielski, ks. Leszek Id-
kowiak, Miros³aw Grzelczyk, Alicja Przy-
by³ek, Ryszard Kaczmarek oraz Gra¿y-
na Derwich. Przez kolejne lata jej per-
sonalny sk³ad ulega³ zmianie. Dziœ komi-
sja pracuje w nieco mniejszym, bo piê-
cioosobowym gronie. Tworz¹ j¹: wice-
burmistrz Wies³awa Poleszak-Kraczew-
ska, Genowefa £¹czna – jako pe³nomoc-
nik burmistrza do spraw uzale¿nieñ, Ja-
ros³aw Miedziarek – komendant Poste-
runku Policji w Œmiglu, Bogdan Turliñ-
ski – radny Rady Miejskiej, Wanda Jaku-
bowska – emerytowany sekretarz Œmi-
gla oraz ks. Jan Chrzanowski – proboszcz
parafii Wonieœæ, który w jej pracach
uczestniczy jako wolontariusz.
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych w Œmiglu dzia³a
w oparciu o Ustawê z 26 paŸdziernika
1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i prze-

ciwdzia³aniu alkoholizmowi, realizuj¹c –
corocznie podejmowany przez Radê
Miejsk¹ – „Gminny Program Profilakty-
ki Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych i Narkomanii”. Fundusze na jej
dzia³alnoœæ pochodz¹ z op³at, uzyska-
nych za zezwolenia na sprzeda¿ alkoho-
lu.
G³ównymi zadaniami komisji s¹ pomoc
i wsparcie dla osób uzale¿nionych oraz
ich rodzin. Dlatego jej dzia³alnoœæ obej-
muje, obok profilaktyki uzale¿nieñ, wal-
kê z alkoholizmem i jego skutkami.
W gminie dzia³a siedem œwietlic socjote-
rapeutycznych: w Œmiglu, Starym Boja-
nowie, Czaczu, ¯egrówku, Machcinie,
Bronikowie i Sp³awiu. Skupiaj¹ one dzie-
ci i m³odzie¿ z rodzin dysfunkcyjnych.
W ramach zajêæ realizowany jest pro-
gram profilaktyki przeciwdzia³ania uza-
le¿nieniom. Obejmuje on równie¿ orga-
nizacjê wypoczynku dla podopiecznych
œwietlic. Corocznie w letnie wakacje oraz
ferie zimowe dzieci wyje¿d¿aj¹ na obozy
oraz wycieczki. W ostatnich latach miej-
scem wypoczynku letniego by³y m.in.
okolice Zakopanego, miejscowoœci nad-
morskie, a tak¿e Kletno, Kotlina K³odz-
ka, Karpacz. Wyjazdy zimowe to g³ów-

nie wycieczki do kina, krêgielni, ogrodu
zoologicznego, na basen.
Zadaniem komisji jest równie¿ zapewnie-
nie osobom uzale¿nionym fachowej opie-
ki specjalistycznej, dlatego czêœæ swoich
funduszy przeznacza ona na zatrudnie-
nie psychiatry oraz bieg³ego psycholo-
ga s¹dowego, a tak¿e na szkolenia dla
pedagogów pracuj¹cych w œwietlicach,
nauczycieli oraz cz³onków komisji.
Przy œmigielskiej komisji dzia³aj¹ ponad-
to dwie grupy wsparcia AA”D¹b” i AL.-
Anon „Jarzêbina”.
Jubileuszowe spotkanie by³o podsumo-
waniem dziesiêcioletniej dzia³alnoœci
komisji oraz refleksj¹ nad efektami jej
pracy.

Anita Kasperska

Po trzydziestu latach poœwiêconych
pracy dla wsi, pan Franciszek Szymañ-
ski z Koszanowa odszed³ na zas³u¿on¹
„so³eck¹” emeryturê. W³adzê we wsi
przekaza³ w m³odsze rêce. Okazuje siê,
¿e by³ to strza³ w dziesi¹tkê. Nowa rada,
pod wodz¹ so³tysa ostro wziê³a siê do
pracy, a i pomocnych r¹k jak na razie nie
brakuje. M³ode mieszkanki Koszanowa
uporz¹dkowa³y wiejsk¹ salkê, gdzie zro-
bi³o siê czysto i przytulnie. Zakupiono
nowe, bia³e obrusy i zastawê sto³ow¹.
W niedalekich planach jest wydzielenie
z salki miejsca na kuchenkê i sanitaria-
ty, których obecnie bardzo brakuje.
Trwaj¹ równie¿ prace przygotowawcze
do zagospodarowania terenu za budyn-

kiem œwietlicy, na którym ma powstaæ
plac zabaw dla dzieci.
Pierwsz¹ imprez¹ zorganizowan¹ przez
prê¿n¹ grupê m³odych mieszkanek wsi
by³ Dzieñ Kobiet, przygotowany 15 mar-
ca dla wszystkich samotnych pañ z Ko-
szanowa.
Z zaproszenia skorzysta³o 20 kobiet. At-
mosfera od samego pocz¹tku by³a bar-
dzo sympatyczna, a dodatkowym mi³ym
akcentem by³ kwiatek dla ka¿dej z uczest-
niczek uroczystoœci.
Taka forma spêdzania wolnego czasu
bardzo przypad³a paniom do gustu i chêt-
nie odpowiedzia³y na propozycjê, ¿eby
spotykaæ siê co najmniej raz w miesi¹cu.

Kolejna atrakcja zosta³a zaplanowana
z myœl¹ o najm³odszych mieszkañcach
Koszanowa. 19 marca spotkali siê, by
przygotowaæ akcesoria potrzebne do
powitania wiosny. Wspólnie wykonali
marzannê oraz kolorowy transparent
z napisem „Witamy wiosnê” i tak przy-
gotowani, przystrojeni balonikami
i wst¹¿kami, ruszyli 21 marca barwnym
pochodem ulicami wioski. Pomimo
brzydkiej, ca³kiem zimowej pogody chêt-
nych do powitania wiosny zebra³o siê
sporo, a po ekologicznym pozbyciu siê
marzanny mi³o by³o rozgrzaæ siê na sal-
ce ciep³¹ herbat¹ i uzupe³niæ kalorie s³od-
koœciami.
Rada So³ecka wsi Koszanowo planuje
kolejne atrakcje dla swoich mieszkañ-
ców, a my ¿yczymy powodzenia.

M.D.

10 lat walcz¹ o trzeŸwoœæ

„M³ody duch” w Koszanowie
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Powiatowe eliminacje do Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pn
„M³odzie¿ zapobiega po¿arom”, organi-
zowane corocznie przez Zarz¹d Oddzia-
³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Koœcianie, odby³y
siê 15 marca w œmigielskim zespole
szkó³.
Do konkursu przyst¹pi³o 38 uczestników
w trzech kategoriach wiekowych repre-
zentuj¹cych wszystkie samorz¹dy powia-
tu.
Jury przewodniczy³ Kazimierz Król –
prezes, który by³ tak¿e autorem pytañ
konkursowych.
W kategorii szkó³ podstawowych najwy¿-
sze miejsca zajêli:
I – Natalia Ratajczak z szko³y w Starym
G³êbinie, II – Mateusz Szymczak z Ze-
spo³u Szkó³ nr 1 w Koœcianie i III–- Ja-
kub Haryk z szko³y w Racocie.

Wœród gimnazjalistów tryumfowa³ B³a-
¿ej Hoffman, uczeñ szko³y w Czaczu, II –
miejsce zajê³a Roksana Marzec z Starych
Oborzysk, III – Magda Majorczyk z Ko-
œciana.
W grupie szkó³ ponadgimnazjalnych
przewagê zdoby³a szko³a w Krzywiniu.
I miejsce zaj¹³ Mateusz Walczak z Zespo-
³u Szkó³ w Krzywiniu, za nim uplasowa³
siê Daniel Stasik z Koœciana, trzecia by³a

Ewelina Szewczyk z Krzywinia.
Zdobywcy pierwszych miejsc zakwalifi-
kowali siê do eliminacji wojewódzkich
konkursu.
Gminê Œmigiel reprezentowali uczniowie
z Czacza i Bronikowa. Spisali siê dos³ow-
nie na medal, gdy¿ puchar za pierwsze
miejsce (150,5 pkt.) w kategorii dru¿yn
z dum¹ odbiera³ Wiktor Snela, burmistrz
Œmigla.
Niewiele mniej, bo 149 pkt. zebrali
uczniowie gminy Koœcian, co da³o im
drugie miejsce. Trzeci¹ pozycjê wywal-
czyli przedstawiciele miasta Koœcian
143,5 pkt.
Puchar dla najm³odszego uczestnika
turnieju, trofea i nagrody ufundowali: or-
ganizator – ZOPZ OSP, Starostwo Powia-
towe w Koœcianie, samorz¹dy Koœciana,
Czempinia, Krzywinia i Œmigla, Zak³ad
Ubezpieczeñ PZU, a tak¿e pose³ na Sejm
Wojciech Ziemniak.

tekst i fot. Anita Kasperska

21 marca w Zespole Szkó³ w Broni-
kowie odby³o siê spotkanie podsumowu-
j¹ce projekt edukacyjny „MOJA MA£A
OJCZYZNA”.
W uroczystoœci wziêli udzia³ dyrektor
szko³y J. Marciniak, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla J. Józefczak, so³-
tysi wsi: Bronikowa – R. Jerzyk, Machi-
na – Z. Miko³ajczak oraz rodzice.

Nad projektem przez kilkanaœcie dni pra-
cowali uczniowie klas I, II, III oraz od-
dzia³u zerowego pod kierunkiem swoich
wychowawczyñ.
Dzieci klasy I i „0” zaprezentowa³y sym-
bole narodowe, recytowa³y wiersze o Oj-
czyŸnie i œpiewa³y piosenki.
Uczniowie klasy II przedstawili Wielko-
polskê i Poznañ. Wyst¹pili w pantomimie
obrazuj¹cej „Legendê o poznañskich
kozio³kach”.
Klasa III zaprezentowa³a historiê, zabyt-
ki oraz ciekawostki poszczególnych wsi..
Wywiady, które przeprowadzili z so³ty-
sami wsi Bronikowa, Machcina, Morow-
nicy i Nowego Szczepankowa oraz z prze-
wodnicz¹cym Rady Miejskiej Œmigla,
znalaz³y siê na stronach szkolnej gazet-
ki „Oœla ³awka”.
Impreza przebiega³a w mi³ej atmosferze,

przy kawie i cieœcie, które upiek³y mamy.
Na zakoñczenie dzieci da³y przyby³ym
goœciom kwiaty. J. Józefczak wrêczy³ na-
grody ksi¹¿kowe laureatom konkursu
recytatorskiego „MOJA OJCZYZNA”.

Emilia Ornoch
Lucyna Stanek

Ewa Stankowiak
fot. archiwum szko³y

Przedszkolaki ze œmigielskiego od-
dzia³u zerowego wraz z wychowawczy-
ni¹ Justyn¹ Ziegler odwiedza³y 7 marca
zak³ady pracy swoich rodziców. Jednym
z nich by³ Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Œmiglu. W ten sposób dzieci zdobywaj¹
wiedzê o zawodach i ich roli w ¿yciu lu-
dzi. Poniewa¿ OPS znajduje siê w budyn-
ku Urzêdu Miejskiego przedszkolaki zaj-
rza³y równie¿ do gabinetu burmistrza,

gdzie spotka³a siê z nimi Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska. Przyszli interesanci,
a mo¿e nawet nastêpcy w³adz samorz¹-
dowych z zainteresowaniem ogl¹dali in-
sygnia w³adzy oraz zgromadzone w po-
koju pami¹tki. Okaza³o siê, ¿e maluchom
najbardziej spodoba³ siê fotel burmistrza.

AK
fot. A. Kasperska

Puchar ZOPZ OSP dla Œmigla

Podsumowanie Projektu Edukacyjnego „Moja Ma³a Ojczyzna”

Mali interesanci w Urzêdzie
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Orkiestra przy Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej w Œmiglu powsta³a w marcu
1977 r. Pierwsze spotkanie, które mia³o
na celu utworzenie w mieœcie orkiestry
dêtej, odby³o siê z inicjatywy Henryka
Majchrzaka i Józefa Ruska. Pocz¹tki by³y
trudne. Brakowa³o wszystkiego: instru-

w wielu imprezach na terenie swojego
województwa. Przez jej szeregi przewi-
nê³o siê kilka pokoleñ muzykuj¹cych
œmigielaków.
Z biegiem lat, pod wodz¹ kapelmistrza
Jana Nowickiego, zespó³ zmienia³ swoje
oblicze. To on powiêkszy³ grono cz³on-

30 lat minê³o …

mentów, mundurów, repertuaru, by³ tyl-
ko u wszystkich ogromny zapa³. Pierw-
szy publiczny wystêp mia³ miejsce 1 maja
1977r. podczas pochodu pierwszomajo-
wego, a poprzedzi³o go zaledwie pó³tora
miesi¹ca prób.
„No i tak to siê zaczê³o”
Przez 30 lat swojego istnienia orkiestra
towarzyszy³a (i nadal towarzyszy) wszyst-
kim wa¿niejszym wydarzeniom w mie-
œcie i gminie Œmigiel oraz uœwietnia³a
wiele uroczystoœci œwieckich i koœciel-
nych. Uczestniczy³a kilkanaœcie razy
w Przegl¹dach Orkiestr Dêtych oraz
w Œwiêtach Pieœni i Muzyki organizowa-
nych przez oddzia³ Polskiego Zwi¹zku
Chórów i Orkiestr. Bra³a równie¿ udzia³

ków orkiestry, werbuj¹c dzieci i m³odzie¿
do nauki gry na instrumentach dêtych.
I tak w ostatnich latach zespó³ przerodzi³
siê w M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹ OSP.

W latach 90-tych do mêskiego jesz-
cze wówczas grona do³¹czy³a mocna gru-
pa urodziwych werblistek. Z czasem
przesta³y one byæ jedynymi dziewczyna-
mi w orkiestrze. By³ tak¿e okres, ¿e
przed zespo³em popisywa³a siê grupa ta-
neczna.
Obecnie orkiestra liczy ponad 40 cz³on-
ków. Jej trzon stanowi¹ ch³opcy i dziew-
czêta, uczniowie Samorz¹dowego Gim-
nazjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu,
uczniowie szkó³ œrednich i studenci.
Wœród nich s¹ laureaci konkursów m³o-
dych instrumentalistów.

Indywidualne sukcesy muzyków
przyczyniaj¹ siê do podnoszenia pozio-
mu gry ca³ego zespo³u. Œwiadcz¹ o tym
liczne pochwa³y wypowiadane przez
znawców i twórców muzyki, kierowane
pod adresem jubilatki.
W ostatnich latach orkiestra zaczê³a od-
nosiæ swoje pierwsze powa¿ne sukcesy:
Srebrne Pasmo w III Miêdzynarodowych

Dniach Muzyki i Folkloru – Leszno 2004,
Srebrny Róg w IV Miêdzynarodowych
Dniach Muzyki i Folkloru – Leszno 2005.
W V Miêdzynarodowych Dniach Muzy-
ki i Folkloru – Leszno 2006 zespó³ zdo-
by³ nagrodê GRAND PRIX. Orkiestra
bra³a tak¿e udzia³ w Miêdzynarodowym
Festiwalu Muzyki Frankfurt n.Odr¹ –
S³ubice 2005.
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP w Œmi-
glu posiada bardzo szeroki repertuar
ró¿nych rodzajów muzyki: marszowej,
koœcielnej, klasycznej, rozr ywkowej
i okolicznoœciowej.
Wszystkich cz³onków zespo³u ³¹czy mi-
³oœæ do muzyki. Swoim dorobkiem orkie-
stra wnosi wk³ad w promowanie muzyki
dêtej. I.W.
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„...Oto dziœ dzieñ krwi i chwa³y
Oby dniem wskrzeszenia by³...”

/”Warszawianka”/

Warszawianka - polska pieœñ patriotycz-
na œpiewana po raz pierwszy w czasie
zrywu niepodleg³oœciowego(1830-31),
której s³owa napisa³ francuski poeta
C. Delavine, w t³umaczeniu polskiego po-
ety i powstañca Karola Sienkiewicza. Au-
torem muzyki do „Warszawianki” jest
kompozytor, muzyk i pedagog Karol Kur-
piñski, urodzony w 1785 roku we wsi
W³oszakowice, jako syn miejscowego or-
ganisty. Uwa¿any jest on za wspó³twórcê
polskiego stylu narodowego w muzyce
polskiej. Najwiêkszym dzie³em Kurpiñ-
skiego jest opera „Zabobon, czyli Krako-
wiacy i Górale”.
I w³aœnie ten s³awny polski kompozytor
by³ powodem, ¿e z grup¹ gimnazjalistów
postanowiliœmy siê wybraæ rowerami do
miejsca jego urodzenia.
W³oszakowice - wieœ gminna w powie-
cie leszczyñskim, licz¹ca ok. 3000 miesz-
kañców, w której do najciekawszych za-
bytków nale¿y wczesnobarokowy koœció³
p.w. Œw. Trójcy, z najstarszymi organami
w Wielkopolsce . Tabliczka, któr¹ znale-
ziono w czasie awarii wiatrownicy orga-
nów, wskazuje, ¿e zosta³y zbudowane we
Wroc³awiu przez Michaela Englera
w 1750 roku. Oznacza to, i¿ na tym in-
strumencie gra³ Karol Kurpiñski, który
mieszka³ we W³oszakowicach do 1800
roku. Rozwijaj¹c wœród m³odzie¿y patrio-
tyzm lokalny, trudno by³oby to miejsce
omin¹æ, tym bardziej, ¿e we W³oszako-
wicach ma swoj¹ siedzibê jedyne w Pol-

sce Towarzystwo Muzyczne im. Karola
Kurpiñskiego, powsta³e w 1976 roku, któ-
re organizuje coroczny Ogólnopolski
Konkurs M³odych Instrumentalistów.
Innym ciekawym obiektem jest siedziba
Urzêdu Gminy, która znajduje siê w piêk-
nym pa³acu myœliwskim zbudowanym
w latach 1749-52 dla ksiêcia Aleksandra
Józefa Su³kowskiego. W podziemiu pa-
³acu znajduje siê skalna grota - dawne
miejsce zebrañ lo¿y masoñskiej.
Obok budynku pa³acowego stoj¹ dwie
oficyny z XVIII wieku. W jednej z nich
znalaz³a siedzibê Izba Regionalna prezen-
tuj¹ca zbiory etnograficzne oraz wysta-
wa poœwiêcona Karolowi Kurpiñskiemu,
któr¹ zwiedziliœmy z wielkim zaintereso-

Œladami Karola Kurpiñskiego

waniem. Na terenie pa³acowego parku
mo¿na podziwiaæ jeden z najgrubszych
w Polsce (800cm), maj¹cy ok. 300 lat,
okaza³y platan klonolistny, drzewo o ko-
rze ³uszcz¹cej siê du¿ymi, cienkimi p³a-
tami.

Mieszkañcy wsi mog¹ byæ dumni ze swo-
jego rodaka; Karol Kurpiñski jest patro-
nem gminnej gazety, jego imiê nosi miej-
scowy Chór Mêski, g³ówna ulica W³osza-
kowic oraz Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych, przed któr¹ stoi pomnik kompo-
zytora.
Z miejsca urodzenia Karola Kurpiñskie-
go udaliœmy siê w dalsz¹ trasê do Bosz-
kowa, by zamoczyæ nogi w Jeziorze Do-
minickim, sk¹d wróciliœmy do Œmigla, za-
trzymuj¹c siê w Charbielinie - ma³ej wsi
po³o¿onej na skraju doliny jezior prze-
mêckich. Na urokliwym wzgórzu(93m
n.p.m.), z którego roztacza siê rozleg³y
widok m.in. na wie¿e koœcio³a œw. Jana
Chrzciciela w Przemêcie oraz trzcinowi-
sko Jeziora Trzebidzkiego, stoi koœció³
p.w. Najœwiêtszej Marii Panny zbudowa-
ny w 1888/89 roku. Pierwsz¹ œwi¹tyniê
p.w. Matki Boskiej i œw. Jakuba za³o¿yli
prawdopodobnie benedyktyni lubiñscy
po 1286 roku. Koœció³ sp³on¹³ w 1650
roku, a parafiê przeniesiono do D³u¿yny.
W 1670 wybudowano drewnian¹ kaplicê,
w 1774 roku now¹ z drewna, w 1849 po-
stawiono murowany koœció³, któr y
sp³on¹³ w 1887 roku. W sierpniu obcho-
dzony jest odpust Wniebowziêcia N.M.P.
na którym gromadzi siê kilka tysiêcy
wiernych.

Andrzej Weber
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Ecik i Masztalski, ... ma³o jest osób,
które nigdy nie s³ysza³y o tym zabawnym
duecie. Popularni radiowcy, dziennikarze
katowickiej rozg³oœni Polskiego Radia od
wielu lat na antenie lokalnej i ogólnopol-
skiej bawi¹ radios³uchaczy znakomitymi
dowcipami, których œmigielska publicz-
noœæ mia³a okazjê 16 marca pos³uchaæ na
¿ywo. Przypomnijmy, Aleksander Trza-
ska (Masztalski) jest autorem i wielolet-
nim prezenterem popularnych audycji
radiowych Programu I PR – Sygna³y
dnia, Cztery pory roku, wreszcie Lato
z radiem. Audycje te wspó³tworzy³ rów-

nie¿ Jerzy Ciurlok (Ecik), który w 1994
roku w ogólnopolskim plebiscycie
„Mistrz Mikrofonu”, jako jeden z 10
dziennikarzy radiowych otrzyma³ tytu³
„Osobowoœæ Radiowa”. I w³aœnie w tym
programie stworzyli na antenie Radiowy
Klub Dowcipu, póŸniej Klub i Kabaret
Masztalskich.
Masztalskich powita³a w Œmiglu pe³na
sala widzów, którzy od pocz¹tku do koñ-
ca wystêpu reagowali gromkim œmie-
chem na rzucane jak z rêkawa dowcipy
„mistrzów œmiechu”. Jest takie powiedze-
nie –„Œmiech to zdrowie”, mamy wiêc

W internetowej encyklopedii „Wiki-
pedia” pod has³em „Masztalscy”
mo¿emy przeczytaæ m. in. „grupa
kabaretowa na Œl¹sku uwa¿ana za
kultow¹”, znalaz³yœmy równie¿ okre-
œlenie „legendarny kabaret”… Jak siê
Panowie czujecie okreœlani jako „kul-
towa grupa” czy „legenda kabaretu”
Masztalski: Muszê siê Pani przyznaæ, ¿e
ja tego nie czyta³em. Jest mi przyjemnie,
natomiast wydaje mi siê, ¿e jesteœmy
ma³o znani, my siê rzadko pokazujemy
w telewizji, nie to co na przyk³ad Jerzy
Kryszak czy „Ani mru mru”
Ale nazwê „Klub Masztalskich”
i zwi¹zany z ni¹ œciœle humor œl¹ski
– znaj¹ chyba wszyscy.
Masztalski: I st¹d siê mo¿e zrodzi³a ta
legenda, ale ma³o kto wie, jak wygl¹daj¹
Ecik i Masztalski. A s¹ to bohaterowie
dowcipów, którzy opowiadaj¹ dowcipy,
którzy chc¹ siê œmiaæ, uœmiechaæ. To ju¿
trwa ponad dwadzieœcia lat. Zaczynali-
œmy w radiu. Byliœmy ostatnim, wtedy nie
kabaretem, a klubem weso³ego s³owa
w tamtych ciê¿kich czasach i jedyn¹
praktycznie grup¹ rozrywkow¹, która

zdoby³a przez radio popularnoœæ.
Proszê mi zatem powiedzieæ, jak to
siê sta³o ¿e Ecik i Masztalski wyszli
z radia. Czy brakowa³o Panom kon-
taktu z widzami?
Ecik: Prawda jest taka, ¿e to siê sta³o poza
nasz¹ wol¹, jakby samo z siebie. Nasza
popularnoœæ, nieskromnie powiem, by³a
taka w owym czasie ogromna, ¿e zaczêli
nas zapraszaæ organizatorzy ró¿nych
imprez. Na pocz¹tku mieliœmy w¹tpliwo-
œci, odpowiadaliœmy „Nie, my jesteœmy
radiowcami, dziennikarzami” , ale z cza-
sem daliœmy siê przekonaæ, zaci¹gnêli
nas na estradê i tak ju¿ zosta³o.
Masztalski: Mimo, ¿e trudno by³o stan¹æ
przed piêciotysiêczn¹ widowni¹, a tak¹
publicznoœæ mia³ jeden z pierwszych na-
szych wystêpów, mi³o wspominamy t¹
imprezê, w czasie której organizatorzy
prosili, ¿ebyœmy ju¿ skoñczyli bisowaæ,
bo na swój wystêp czeka Jarema Stêpow-
ski. Zrozumieliœmy wtedy, ¿e mamy wie-
le do dania ludziom poprzez dowcip, któ-
ry opowiadamy i radoœæ, któr¹ niesie.
Czy chodzi³o równie¿ o zachowanie
gwary œl¹skiej?
Ecik: Zdecydowanie. B¹dŸmy szczerzy,
gwara œl¹ska nie nale¿a³a wówczas do
ulubionych gwar w Polsce. Dla mnie oso-
biœcie by³a to okazja, ¿eby pokazaæ, jaka
jest piêkna. Ona jest niesamowicie sta-
ra, bo swoimi korzeniami tkwi w pras³o-
wiañszczyŸnie, taki jest jej rodowód. Przy
okazji mogliœmy pokazaæ trochê œl¹skiej
obyczajowoœci, tej zwyk³ej, ludowej, co-
dziennej, pokazaæ, jak œl¹zacy bawi¹ siê
na co dzieñ.
Czy nigdy nie by³o problemów ze zro-
zumieniem dowcipów opowiadanych
gwar¹?
Ecik: By³y, ale my t³umaczymy. Na
pierwsz¹ tak¹ „minê” jêzykow¹ natknê-

liœmy siê bodaj¿e w £om¿y. Opowiadali-
œmy dowcip, w którym pad³o zdanie, ¿e
Masztalski „mio³ dwie cery” i to by³ klucz
w tym dowcipie, dwie cery czyli dwie
córki, ludzie tego kompletnie nie zrozu-
mieli, a w zwi¹zku z tym nie zrozumieli
dowcipu.
Czy uwa¿acie Panowie, ¿e œl¹ski dow-
cip jest specyficzny?
Masztalski: Jest, on ma swoj¹ specyficzn¹
filozofiê. Podobnie jak mo¿na wyró¿niæ
dowcip góralski. Nie wszystkie dowcipy
opowiadane po œl¹sku czy o Œl¹sku s¹
œl¹skim humorem, tak samo jak nie
wszystkie dowcipy o ¯ydach s¹ ¿ydow-
skim humorem itd. Ale jest coœ takiego
specyficznego w œl¹skim humorze, taki
dystans do ¿ycia, dystans do siebie, spoj-
rzenie jakby z innej strony na samego
siebie i na innych, umiejêtnoœæ œmiania
siê z najtrudniejszych sytuacji, obracania
w ¿art. Dowcip broni przed trudnoœcia-
mi ¿ycia. Jest te¿ specyficzny kodeks war-
toœci, on jest jasny: bia³e, czarne, jest
dobroæ, jest mi³oœæ, ten kodeks obowi¹-
zuje równie¿ w dowcipie, bo dowcip nie

Pe³na sala œmiechu

Wywiad z Ecikiem
i Masztalskim

nadziejê, ¿e widzowie wyszli z wystêpu
nie tylko zadowoleni, ale i zdrowsi.

M.D.



kwiecieñ/200712

mo¿e gryŸæ, to nie jest dowcip tylko sa-
tyra. Najlepszy jest dowcip dobrych war-
toœci. Jest jedna rzecz, która odró¿nia
dowcip œl¹ski od dowcipów innych regio-
nów – my dowcip lubimy i szanujemy.
Dowcip jest dla Œl¹zaków wartoœci¹. Ka¿-
da biesiada odbywa siê przy muzyce,
œpiewie i dowcipie.
Ecik: Tego na pograniczu œl¹sko-wielko-
polskim nie trzeba t³umaczyæ, my siê
znakomicie rozumiemy, te wartoœci siê
przenika³y. St¹d byæ mo¿e Œl¹zacy
z Wielkopolanami bardzo dobrze siê ro-
zumieli w historii. Niezale¿nie od tego,
czy historia nas przybli¿a³a, czy oddala³a
od siebie, czy zazêbia³a siê w jakiœ spo-
sób, myœlê, ¿e gdzieœ ten system warto-
œci by³, jeœli nie wspólny to podobny i my-
œlê, ¿e dobrze siê rozumieliœmy i rozu-
miemy.
Czy te kategorie etyczne funkcjonuj¹
do dzisiaj na Œl¹sku?
Ecik: Œl¹sk by³ tyglem ró¿nych kultur, to
siê jakoœ przetapia³o, skuwa³o i ten sys-
tem siê wytworzy³. W tej chwili mamy do
czynienia z pewnym przemieszaniem.

W tradycyjnych œrodowiskach œl¹skich
ten system niew¹tpliwie funkcjonuje, acz-
kolwiek poprzez przemieszanie nastê-
puj¹ pewne zmiany, coœ siê zaczyna zmie-
niaæ na lepsze, coœ na gorsze, ale dopie-
ro za parêdziesi¹t lat bêdziemy mogli po-
wiedzieæ, co z tego tradycyjnego syste-
mu siê osta³o, a jak wygl¹da ten nowy
system wytworzony przez mieszankê,
która jest obecnie na Œl¹sku.
Na scenie ca³y czas dowcipy, ksi¹¿ki
o dowcipach, a jak to wygl¹da w ¿yciu
codziennym?
Masztalski: Weso³oœæ chodzi pod rêkê
z powag¹. Zawsze powtarzamy, jak trze-
ba, b¹dŸ powa¿ny, ale najczêœciej b¹dŸ
pogodny, zw³aszcza w kontaktach z in-
nymi, bo ty im dasz radoœæ, a oni ci j¹
oddadz¹. Zawsze spe³niaj¹ siê s³owa Ju-
liusza S³owackiego „Kto siê œmieje – za-
wsze p³acz¹cych zwyciê¿a”. Trzeba siê
uœmiechaæ, mieæ pogodn¹ twarz, ¿eby
mieæ biznes, mieæ przyjació³, ¿eby sobie
radziæ w ¿yciu.
Nie lubiê, gdy ktoœ mnie zaczepia i mówi:
„powiedz jakiœ dowcip”, z drugiej strony
nie wyobra¿am sobie sytuacji, ¿ebym to

ja komuœ powiedzia³: „ja ci opowiem dow-
cip”. Dowcip musi wylecieæ z rêkawa, on
siê musi wymkn¹æ, nie zabieraj¹c czasu.
Istnieje ca³y kodeks zachowañ dla tych,
którzy opowiadaj¹ dowcipy – dla „face-
cjonistów”, i my siê do tego kodeksu jesz-
cze do dzisiaj stosujemy.
Ecik: Nasz Stanis³aw Ligoñ, protoplasta
wielki w dowcipie, ten kodeks opisywa³
we wstêpie do „Berów i bojek œl¹skich”,
opisywa³, jak to powinien wygl¹daæ, jak
powinien siê zachowywaæ opowiadacz
dowcipów, my siê do tego stosujemy.
Poprosimy jeszcze o ma³y dowcip
specjalnie dla czytelników „Witryny
Œmigielskiej”
Masztalski: „Dwóch kosmonautów siedzi
na Ksiê¿ycu. Jeden mówi do drugiego –
„Fajnie na tym Ksiê¿ycu, tak sobie sie-
dzimy, cichutko, piwko pijemy, papiero-
sy palimy, fajnie” A drugi mówi: – „Wiesz,
mo¿e i fajnie ale nie ma atmosfery”.
¯eby opowiadaæ dowcipy, te¿ musi byæ
atmosfera. W Wielkopolsce ludzie chc¹
siê bawiæ, wiêc tê atmosferê nietrudno
stworzyæ.

¯.K. M.D.

Pod takim tytu³em otwarto 9 marca
w œmigielskim Centrum Kultury wysta-
wê malarstwa z kolekcji Zofii i Zdzis³awa
Czajków. – Kiedyœ przypadkowo zobaczy-
³am obraz, który okaza³ siê dzie³em Tol-
ka Szulca. Dowiedzia³am siê, gdzie szu-
kaæ tego artysty i tak w³aœnie rozpoczê³a
siê nasza przyjaŸñ. Dziêki temu zosta³y
zorganizowane plenery u nas w Trzebi-
dzy i teraz mo¿emy ogl¹daæ dzie³a –
wspomina z ³ezk¹ w oku Zofia Czajka.
Do tych s³ów dodaæ trzeba, ¿e prace, któ-
re mo¿na ogl¹daæ na wystawie, powsta³y
w latach 1990-2006. Namalowa³o je oko-
³o dwudziestu malarzy z Polski: z Gdyni,
Bydgoszczy, Kazimierza, £odzi, Lublina,
Pi³y, Leszna, Œmigla, z zagranicy: Sankt
Petersburga (Rosja) z Lwowa (Ukraina)
oraz Neufchateau (Francja). Fenomen

Malarze Trzebidzy
Trzebidzy, czy jak mówi¹ przyjaciele –
Czajkówki, polega na przepiêknym po-
³o¿eniu. Gdyby jednak nie by³o Czajków-
ki, otwartego domu Zofii i Zdzis³awa
Czajków, œwiat by o Trzebidzy nie s³ysza³.

Tolek Szulc
* Trzebidza – przysió³ek wsi Charbielin w gminie

W³oszakowice

Kolejny wspania³y sukces odnios³a
Katarzyna Marona – cz³onkini Studia Pio-
senki „Muzol”, dzia³aj¹cego przy Cen-
trum Kultury w Œmiglu pod kierunkiem
Henryka Pelli. Na Ogólnopolskim Kon-
kursie M³odych Wokalistów i Zespo³ów
Wokalnych „Debiuty” 2007, który siê
odby³ 21 marca w Lublinie, wokalistka
zdoby³a Grand Prix.
Konkurs odby³ siê pod patronatem Mi-

nisterstwa Edukacji, Kuratorium Oœwia-
ty i Wychowania w Lublinie, wojewody
i marsza³ka lubelskiego, prezydenta Lu-
blina. Przebiega³ w dwóch etapach. Jury
po przes³uchaniu nagrañ wy³oni³o 40
uczestników drugiego etapu. Nagrod¹ za
przejœcie w eliminacjach by³ udzia³
w warsztatach muzycznych prowadzo-
nych przez wokalistkê Gra¿ynê £oba-
szewsk¹..

„Grand Prix” dla Kasi
Wœród finalistów najlepsz¹ okaza³a siê
Kasia Marona, która wspólnie z akom-
paniatorem i jednoczeœnie swoim in-
struktorem odnios³a kolejny wspania³y
sukces, zdobywaj¹c g³ówn¹ nagrodê –
Grand Prix.
Gratulujemy i ¿yczymy wytr wa³oœci
w dalszej pracy wokalnej oraz sukcesów
artystycznych na scenach krajowych i za-
granicznych.

E.K.
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7 marca uczniowie œmigielskiej pod-
stawówki udali siê na wycieczkê do Po-
znania. G³ównym punktem programu
by³o zwiedzanie stadionu Lecha Poznañ.
Dzieci mia³y okazjê obejrzeæ boisko z naj-
wy¿ej po³o¿onych miejsc na IV trybunie.
Rzecznik prasowy Lecha Joanna Dzios
opowiedzia³a uczniom historiê klubu,
przedstawi³a najwiêksze sukcesy oraz
obecn¹ sytuacjê poznañskiej dru¿yny. Po

Wycieczka na stadion

Tegoroczny, VII Miêdzyszkolny Kon-
kurs Ortograficzny o nagrodê Burmi-
strza Œmigla „Zostañ Mistrzem Ortogra-
fii”, odby³ siê 20 marca w Zespole Szkó³
w Czaczu.
Uczestnicy konkursu przybyli z placó-
wek w: Œmiglu, Bronikowie, Starym Bo-
janowie i Starej Przysiece Drugiej. Ka¿-
dy zespó³, tak¿e i z Czacza, reprezento-
wa³o szeœcioro uczniów, troje szko³ê pod-
stawow¹ i troje gimnazjum. Gimnazjali-
œci i uczniowie szko³y podstawowej pisa-
li dyktanda, sprawdzane nastêpnie przez
komisjê, w sk³ad której wchodzi³y na-
uczycielki jêzyka polskiego z ka¿dej
szko³y. Kiedy jury sprawdza³o prace kon-
kursowe, m³odzie¿ pod opiek¹ dziewcz¹t
z klasy II ag, zwiedzi³a szko³ê w Czaczu,

a tak¿e skorzysta³a z przygotowanego po-
czêstunku.
Zwyciêsko ze zmagañ z „bykami” orto-
graficznymi wyszli:
- na poziomie szko³y podstawowej:
I miejsce Zofia Balcer (ZS w Œmiglu),
II miejsce Jakub Kuleczka (ZS Czacz),

III miejsce Katarzyna Kapek (ZS Œmi-
giel),
- na poziomie gimnazjum
I miejsce Marika Skórzewska (ZS Œmi-
giel),
II miejsce Jakub Dudziñski (ZS Czacz),
III miejsce Anna Miko³ajczak (ZS Œmi-
giel).
Konkurs corocznie odbywa siê pod ho-
norowym patronatem burmistrza Œmigla,
który jest fundatorem nagród. Laureaci
z r¹k burmistrza Wiktora Sneli otrzyma-
li cenne nagrody ksi¹¿kowe. Ponadto
wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy, a panie polonistki podziêkowa-
nia.
Nastêpny konkurs ortograficzny ju¿ za
rok w Zespole Szkó³ w Œmiglu.

fot. arch. szko³y w Czaczu

Zostañ Mistrzem Ortografii

obejrzeniu obiektu wycieczka uda³a siê
na boczne boisko, gdzie trening mia³a
pierwsza dru¿yna Lecha. Zajêcia zrobi³y
du¿e wra¿enie, a mo¿liwoœæ obejrzenia
w akcji strzelca dwóch goli z Mistrzostw
Œwiata Bartosza Bosackiego oraz ikony
poznañskiego klubu Piotra Reissa by³a
dla dzieci bardzo ekscytuj¹ca. Wyjazd do
Poznania zakoñczy³ siê w Kinepolis.
Wycieczka zosta³a zorganizowana przez

Wyposa¿enie ochotniczych szeregów
stra¿y po¿arnej w Œmiglu zasili³ w ostat-
nim tygodniu 13-letni wóz stra¿acki mar-
ki Jelcz. Zadecydowali o tym wspólnie ko-
mendant wojewódzki i powiatowy Pañ-

stwowej Stra¿y Po¿arnej oraz starosta
koœciañski.
Œmigielska za³oga, uznana przez Krajo-
wy System Ratownictwa Gaœniczego za
najaktywniejsz¹ spoœród jednostek dzia-
³aj¹cych w powiecie, zas³u¿y³a zdecydo-
wanie na przydzielenie w³aœnie jej auta
u¿ywanego do tej pory przez stra¿aków
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Koœcianie.

nauczycieli wychowania fizycznego.
Ryszard Primel

Wóz bojowy dla Œmigla

Kluczyki do samochodu wrêcza Huberto-
wi Ratajczakowi – kierowcy OSP Œmi-

giel (od lewej), wielkopolski komendant
wojewódzki PSP – Marek Kubiak.

Uroczyste przekazanie nowego nabytku
Romanowi Schillerowi, prezesowi œmi-
gielskiej jednostki, w obecnoœci burmi-
strza Wiktora Sneli, odby³o siê 23 marca
w Koœcianie. Auto zast¹pi wys³u¿onego
ju¿ Jelcza, znacznie starszego od otrzy-
manego, poprawiaj¹c tym samym sku-
tecznoœæ akcji ratowniczych oraz bezpie-
czeñstwo mieszkañców gminy.

tekst A. Kasperska, foto OSP

Sprzedam grzejniki ¿eliwne w bardzo dobrym stanie.
tel. 509 866 468

Studentka IV roku matematyki udzieli korepetycji, zakres
szko³a podstawowa, gimnazjum, œrednia.
tel. 665 120 330
Sprzedam nowy piec CO, 16 kW, z gwarancj¹
tel. 663532932

Og³oszenia drobne

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191
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5 marca br. – Stare Bojanowo
O godz. 1630 policjanci KPP w Koœcianie
zatrzymali do kontroli drogowej rowerzy-
stê – 20-letniego mieszkañca powiatu
koœciañskiego. Badanie wykaza³o zawar-
toœæ 1.83‰ alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

7 marca br. – Œmigiel
Policjanci KPP w Koœcianie ustalili
sprawcê kradzie¿y telefonu komórkowe-
go Nokia 6280 wartoœci 1000z³ na szko-
dê Eugeniusza K. mieszkañca Œmigla.
Sprawc¹ okaza³ siê nieletni mieszkaniec
gm. Œmigiel. Skradziony telefon w stanie
nieuszkodzonym odzyskano i zwrócono
pokrzywdzonemu.

9 marca br.
O godz. 0950 na prostym odcinku drogi
krajowej Radomicko – Lipno, kieruj¹cy
radiowozem wiêŸniark¹ FIAT DUCATO
st. sier¿. Pawe³ K., policjant z Wydzia³u
Konwojowego KWP w Poznaniu, z nie-

ustalonych przyczyn zjecha³ na przeciw-
ny pas ruchu, doprowadzaj¹c do zderze-
nia z ci¹gnikiem rolniczym, którym kie-
rowa³ 34-letni mieszkaniec Niet¹¿kowa.
W wyniku wypadku kieruj¹cy Fiatem
Ducato dozna³ obra¿eñ cia³a w postaci
wstrz¹œnienia mózgu, st³uczenia g³owy
i krêgos³upa, otwartego z³amania lewej
nogi oraz rany ciêtej twarzy. Konwojent
st. post. B³a¿ej R., policjant z Wydzia³u
Konwojowego KWP w Poznaniu, dozna³
obra¿eñ cia³a w postaci wstrz¹œnienia
mózgu, st³uczenia g³owy i krêgos³upa
oraz z³amania nosa. Obra¿eñ cia³a dozna-
³a te¿ osoba konwojowana, 44 letnia –
Jolanta G., w postaci pêkniêcia ³uku jarz-
mowego i lewego oczodo³u oraz st³ucze-
nia krêgos³upa.
Czynnoœci zmierzaj¹ce do wyjaœnienia
okolicznoœci zaistnia³ego wypadku pro-
wadzi KMP w Lesznie.

16 marca – Œmigiel
Oko³o godz. 1000 policja zosta³a powiado-
miona przez mieszkankê gm. Œmigiel
o ujawnieniu przez jej ma³oletniego syna
11 szt. amunicji 9 mm Makarow na stry-

chu ich mieszkania. Trwaj¹ ustalenia, do
kogo nale¿a³a amunicja.

17 marca – Œmigiel
Na podstawie w³asnych ustaleñ, ok.
godz. 2150 w Œmiglu policja zatrzyma³a na
gor¹cym uczynku 38-letniego mieszkañ-
ca tej miejscowoœci, który w miejscu swo-
jego zamieszkania sprzedawa³ alkohol
bez wymaganego zezwolenia. Zabezpie-
czono 16 litrów spirytusu rektyfikowane-
go bez wymaganych znaków akcyzy.
 
20 marca - Smigiel
Wszczêto postêpowanie przygotowaw-
cze przeciwko 39-letniemu mieszkañco-
wi Œmigla, który w miejscu swojego za-
mieszkania posiada³, w celu rozpo-
wszechniania, kilkadziesi¹t sztuk p³yt
CD-R i DVD z nielegalnie zwielokrotnio-
nymi nagraniami. Mê¿czyŸnie najpraw-
dopodobniej policja przedstawi zarzuty
z art. 118 ust. 1 i 3 Ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych. Za prze-
stêpstwo to grozi kara do 2 lat pozbawie-
nia wolnoœci.

Reklama

Jak co roku pierwsze dni maja to dni œwi¹teczne. 1 maja
obchodzimy Œwiêto Pracy, 2 maja Dzieñ Flagi Rzeczypospoli-
tej Polskiej, natomiast 3 maja minie kolejna rocznica uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja.
Obchody Œwiêta Pracy nawi¹zuj¹ do rocznicy wybuchu w dniu
1 maja 1886 r. strajku robotników rzeŸni miejskich w Chicago,
domagaj¹cych siê wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.
W Polsce Œwiêto to obchodzone by³o po raz pierwszy w 1890
roku. Natomiast dla Polaków niew¹tpliwie bardziej podnios³ym
wydarzeniem w historii Polski by³o uchwalenie w 1791 r. Kon-
stytucji 3 Maja. Powszechnie przyjmuje siê, ¿e konstytucja ta
by³a pierwsz¹ w Europie i drug¹ na œwiecie (po konstytucji
amerykañskiej) nowoczesn¹, spisan¹ ustaw¹ zasadnicz¹. Po-
mimo stosunkowo krótkiego okresu obowi¹zywania, jej uchwa-
lenie przez lata pomaga³o podtrzymywaæ polskie d¹¿enia do
niepodleg³oœci, któr¹ Polska utraci³a. Z tych trzech œwi¹t naj-
m³odsze jest œwiêto Dnia Flagi RP, które obchodzone jest od
2004 roku. Celem ustanowienia takiego œwiêta by³o populary-
zowanie wiedzy o polskiej to¿samoœci narodowej, naszych
korzeniach a szczególnie o polskich symbolach narodowych.
Ka¿de z poszczególnych œwi¹t majowych odnosi siê do ró¿-
nych okresów historycznych Polski. Œwiêto Pracy powszech-
nie kojarzy siê z PRL, Œwiêto Konstytucji 3 Maja z wieloletnim
trudem walki Polaków o niepodleg³oœæ. Dzieñ Flagi zaœ jest
czêœci¹ wspó³czesnej historii III Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszystkie te œwiêta s¹ wyrazem szacunku dla Polaków, któ-
rzy w swoim ¿yciu walczyli o niepodleg³oœæ, wolnoœæ oraz dla
walcz¹cych o prawo do godnej pracy. Pierwsze dni maja daj¹
nam te¿ mo¿liwoœæ udzia³u w pielêgnacji naszej historii, dlate-
go tak wielu z nas wywiesza w ten dzieñ flagê narodow¹, do
czego w tym roku równie¿ gor¹co namawiam.

Micha³ Wiœniewski

Tradycyjnie œwi¹teczny pocz¹tek
maja

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 3/07 brzmia³o: „Pierwiosnek”.
Nagrodê – publikacje regionalne – otrzymuje Kazimiera Czer-
wiñska ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultury w Œmiglu.
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Atrybut tegorocznej edycji – kapelusz
na g³owie

IV W³oœciañskie Zawody w Powo¿e-
niu – tradycja i wspó³czesnoœæ
1 maja br. w Œmiglu, na hipodromie „pod wiatraka-
mi”, wystartuj¹ po raz czwarty W³oœciañskie Zawody
w Powo¿eniu – Memoria³ Ireneusza Maœliñskiego.
Rozgrywane od 2004 roku, nadzwyczaj szybko wpisa³y
siê w kalendarz sta³ych imprez tego miasta. W tym roku
organizatorzy zachêcaj¹ wszystkich widzów i uczestni-
ków o zjawienie siê na zawodach w kapeluszach na
g³owie! Starych i nowych, damskich i mêskich, eleganc-
kich melonikach i s³omkowych panamach, „po dziad-
kach” i prosto ze sklepu. Dla najciekawszych kreacji –
nagroda-niespodzianka w specjalnym, „kapeluszowym”
konkursie.

Konie w œmigielskiej tradycji
Tradycja hodowli koni na Ziemi Œmi-

gielskiej zdaje siê byæ bardzo silna i siêga
swoimi korzeniami co najmniej trzeciej
æwierci XIX wieku. Mowa tu oczywiœcie
o hodowli w dzisiejszym tego s³owa zna-
czeniu. Wtedy to w ówczesnym, pruskim
powiecie œmigielskim pojawi³ siê w tutej-
szych stajniach nowy typ wszechstronne-
go konia pó³krwi, lansowanego w ca³ej
Wielkopolsce i póŸniej nazwanego koniem
poznañsko-pomorskim. Wi¹za³o siê to
z dzia³aniami rz¹du zaborczego, który usil-
nie wprowadza³ ogiery rasy wschodniopru-
skiej, m.in. w celu poprawy jakoœci pog³o-
wia koñskiego w naszym regionie. Hodow-
la koni mia³a wówczas znaczenie strategicz-
ne, gdy¿ zwierzêta te powszechnie wyko-
rzystywane by³y jako si³a poci¹gowa i œro-
dek lokomocji, tak militarnie jak i w ¿yciu
codziennym; w przemyœle, transporcie czy
rolnictwie. W roku 1913 w Wonieœciu (wraz
z Gniewowem) von Wedemeyerów by³o
ich 99, w pobliskim Parsku von Gersdorf-
fów – 40; podobne liczby znaleŸæ mo¿na
w spisach inwentarskich innych w³aœcicie-
li: Czacza ¯ó³towskich i Starej Przysieki
Kurnatowskich – po 92. Jeszcze w po³owie
XX w. koñ by³ niezast¹pionym pomocni-
kiem cz³owieka. Z czasem przeobra¿enia
cywilizacyjno-techniczne zepchnê³y go na
margines ¿ycia gospodarczego i ekono-
micznego. Dziœ, nawet w Polsce, zaliczany
jest raczej do tzw. „zwierz¹t towarzysz¹-
cych” ni¿ gospodarskich, a w gminie Œmi-
giel przetrwa³ tylko w obejœciach najwiêk-
szych jego mi³oœników.

Trzy lata temu grupa œmigielskich za-
paleñców podjê³a próbê przywrócenia po-
wszechnej mo¿liwoœci obcowania ludzi
z tym szlachetnym zwierzêciem. Rzucono
has³o zorganizowania zawodów w powo¿e-
niu. Wszak kiedyœ ka¿dy szanuj¹cy siê po-
siadacz wiêkszego kawa³ka gruntu orne-

go sili³ siê na paradn¹ bryczkê i dobran¹
parê, a umiejêtnoœæ powo¿enia by³a rów-
nie powszechna, jak dziœ posiadanie pra-
wa jazdy.

Zachowa³a siê unikalna fotografia z lat
30-tych XX wieku, gdy na œmigielski rynek
(dziœ Plac Rozstrzelanych) wje¿d¿a parad-
ny korowód bryczek. Wiele ówczesnych
maj¹tków ziemskich w okolicy posiada³o
elitarne stada klaczy zarodowych (np.
Czacz, Wonieœæ, Parsko), dostarczaj¹cych
bardzo dobrych koni dla Wojska Polskie-
go. W 1935 roku czacka stajnia cugowa
Jana ¯ó³towskiego liczy³a 10 koni, w tym
8 klaczy hodowlanych rasy poznañskiej.
Znajdowa³a siê tutaj tak¿e niewielka kolek-
cja powozów i bryczek konnych, licz¹ca
kilkanaœcie pojazdów.

£yk historii i „w³oœciañska” formu³a
Dzisiejszy Czacz kojarzy nam siê raczej

z licznymi „wystawkami”, na których ku-
piæ mo¿na wszystko. Paradoksalnie, ale
jedna z najstarszych „koñskich” wzmianek
w dokumentach Ziemi Œmigielskiej, doty-
czy pewnego, nie do koñca uczciwego in-
teresu z prze³omu XIV i XV w. W latach
1399-1400 urodzony Ramsz z Czacza pro-
cesuje siê z Piotrem zwanym Grotem,
mieszczaninem z ¯ytawy na £u¿ycach,
m.in. o zakupione samostrza³y i… siod³a
do konnej jazdy. Jeszcze ciekawszy wyda-
je siê pierwszy „zaprzêgowy” w¹tek w gmi-
nie Œmigiel. Pochodzi równie¿ z XV w.,
a rzecz toczy siê w Starej Przysiece, bêd¹-
cej wówczas w posiadaniu cystersów
z Przemêtu. W latach 1429-30 opat prze-
mêcki dowodzi, i¿ jego so³tys z Przysieki
Niemieckiej (teraz Starej) „zabra³ Maæko-
wi, kmieciowi [w³oœcianinowi] z Gniewowa,
a wiêc poddanemu opata lubiñskiego, wóz
z koñmi w zaroœlach, które by³y zapowiedzia-
ne; tzn. obcy nie mieli do nich prawa wstê-
pu.” ¯adna nowina. I dziœ nale¿y uwa¿aæ,
gdzie siê parkuje! Dziêki tej „zapowiedzia-
nej” wpadce Maækowi z Gniewowa nale¿y
siê bezapelacyjnie tytu³ pierwszego zaprzê-
gowca na Ziemi Œmigielskiej, a nagroda dla
„najwiêkszego pechowca zawodów” powin-
na nosiæ jego imiê.

Aby odró¿niæ œmigielskie zawody od
innych imprez tego typu w Wielkopolsce,
z inicjatywy dra Ireneusza Maœliñskiego ze
Starego Bojanowa, nadano im nieco od-
mienny – „w³oœciañski” charakter. Staro-
polski ten termin wywodzi siê od s³owa
„w³oœci”, a wiêc dotyczy ludzi „bêd¹cych
na swoim”, czyli „uw³aszczonych”. Niegdy-
siejszych w³oœcian mo¿na dziœ zatem od
biedy przedstawiaæ jako ch³opów, ale ju¿
rolników niekoniecznie. Odmienny cha-
rakter i do tego ch³opski, co nie znaczy ¿e

gorszy. Absolutnie nie! Zawody maj¹ swój
ustalony regulamin, tocz¹ siê zgodnie
z wszelkimi regu³ami sztuki i pod czujnym
okiem profesjonalnych sêdziów.

„W³oœciañska” formu³a definiowa³a
charakter tej imprezy jako rodzaj sporto-
wej zabawy i œwiêta dla mieszkañców Œmi-
gla i okolic, gdzie startowaæ mogliby prak-
tycznie wszyscy, o ile tylko potrafi¹ w³aœci-
wie zadbaæ o swoje zwierzêta i wyka¿¹ siê
dobrymi umiejêtnoœciami powo¿enia –
tym, czym kiedyœ ka¿dy przyzwoity w³o-
œcianin wykazaæ siê musia³. Licencje i przy-
nale¿noœæ do klubów czy zwi¹zków nie
by³yby obowi¹zkowe, tak jak wzrost i rasa
koni. Bo w Œmiglu mia³y siê œcigaæ zarów-
no konie du¿e, jak i ma³e – kuce. Oczywi-
œcie w osobnych konkurencjach. W 2004
roku, na nowym, miejskim „hipodromie”,
na niespe³na 500-metrowym torze stanê³o
16 przeszkód na torze 4 konkursów zrêcz-
noœci powo¿enia. Przyjecha³o 40 zaprzê-
gów i ponad 100 koni. Sukces frekwencyj-
ny i organizacyjny uda³o siê powieliæ przez
nastêpne lata.

Memoria³
Niestety od dwóch lat Ireneusza Ma-

œliñskiego nie ma ju¿ wœród cz³onków Ko-
mitetu Organizacyjnego. Odszed³ jeden
z wielkich mi³oœników koni i sportu zaprzê-
gowego – najtrudniejszej wœród hipicznych
dyscyplin. I dlatego te¿ zesz³oroczna, III
edycja „W³oœciañskich” sta³a siê Memoria-
³em Jego Pamiêci, a wizerunek galopuj¹-
cego pod jego wodz¹ zaprzêgu – pi¹tki
ogierów (!) ukochanej rasy koników pol-
skich, widnieje jako przewodni motyw no-
wego znaku - logo imprezy.

Na szczêœcie nie by³ to jedyny œmigie-
lanin, który ma³e konie ho³ubi³. W tym
wzglêdzie dzielnie go wspiera³ Jaros³aw
Bartkowiak, którego stadnina, pe³na „koñ-
skiego drobiazgu” (czyli kucyków przeró¿-
nych ras), wros³a ju¿ w ma³omiasteczko-
wy klimat Œmigla. I to dos³ownie. Bo któ¿
tutaj nie zna jego koników. Z najlepszej stro-
ny pokaza³y siê ju¿ na pierwszych, inaugu-
racyjnych zawodach. Para Poezja – Beni,
powo¿ona przez ich hodowcê, wygra³a
w cuglach konkurs kuce-pary z najlepszym
czasem przejazdu – nieco poni¿ej 87 se-
kund. Oznacza to, ¿e miniduet, ci¹gn¹c za
sob¹ bryczkê obarczon¹ powo¿¹cym i lu-
zakiem, pokona³ bezb³êdnie 16 przeszkód
na dystansie ok. 0,5 km w czasie krótszym,
ni¿ 1,5 minuty! Rok póŸniej by³o podobnie.
Wiêksze i silniejsze, ale te¿ i mniej zwrot-
ne zaprzêgi koni du¿ych zalicza³y tor w cza-
sie o kilkanaœcie, kilkadziesi¹t sekund d³u¿-
szym. Jaros³aw Bartkowiak nie tylko star-

W³oscianskie Zawody w Smiglu
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tuje i wygrywa w œmigielskim memoriale,
ale jest równie¿ jednym z aktywnych jego
wspó³organizatorów.

Trochê spraw organizacyjnych
Sama organizacja zawodów nie by³aby

mo¿liwa bez wielkiej przychylnoœci i pomo-
cy w³adz samorz¹dowych Œmigla dwóch
ju¿ kadencji. W koñcu w³odarze miasta sta-
tutowo stoj¹ na czele Komitetu Organiza-
cyjnego. I mimo, i¿ funkcja jest i przechod-
nia, i honorowa, wcale tak jej nie traktuj¹.
Dodaæ zaraz nale¿y, i¿ w Œmiglu demokra-
cja kwitnie, bo obecny burmistrz Wiktor
Snela dzier¿y przewodnictwo organizacyj-
ne po swoim poprzedniku, który nie tylko
z do¿ywotnim tytu³em Honorowego Prze-
wodnicz¹cego - Seniora siê osta³, ale czyn-
nie w pracach przy kolejnej edycji zawo-
dów siê udziela. I dzier¿y dobrze, bo tego-
roczne zawody ponownie zapowiadaj¹ siê
bardzo ciekawie. Wœród atrakcji bêdzie
m.in. konkurs na najciekawszy kapelusz,
jaki przybêdzie na g³owie uczestnika im-
prezy oraz unikalna Poczta Kucykowa,
dziêki której okolicznoœciowe pocztówki,
wydane przez Pocztê Polsk¹ z okazji W³o-
œciañskich Zawodów, ozdobione stosow-
nym datownikiem, dotr¹ do Urzêdu Pocz-
towego w Œmiglu specjalnym zaprzêgiem,
ci¹gniêtym oczywiœcie przez œmigielskie
kucyki Jaros³awa Bartkowiaka.

Nie sposób przeceniæ wk³adu i zaanga-
¿owania wielu osób w sprawê corocznej
organizacji zawodów. Komitet ma oczywi-
œcie równie¿ „roboczego” przewodnicz¹ce-
go – od czterech lat niezmiennie jest nim
Leszek Kowalski. Poprzez swoje zaanga-
¿owanie zd¹¿y³ siê ju¿ chyba mocno zro-
sn¹æ, tak ze swoj¹ funkcj¹, jak i samymi
zawodami. Nawet rodzinnie, bo jego syn
by³ chyba pierwszym poszkodowanym
uczestnikiem zawodów (niegroŸnie!)
i pierwszym, który otrzyma³ nagrodê dla
„najbardziej pechowego zawodnika”
w 2004 roku (ponowny postulat o nazwa-
nie jej nagrod¹ Maæka z Gniewowa!).

Równie mocnym atutem komitetu od
samego pocz¹tku byli pozostali cz³onko-
wie: niezapomniany Ireneusz Maœliñski,
Stefan Stachowiak, Zygmunt Ratajczak,
Zdzis³aw Wieczorek, Feliks Banasik, Ro-
man Schiller, Tadeusz J¹der; czêsto wspie-
rani wolontariatem ich bliskich. Dope³nie-
niem organizacyjnego sukcesu niech bê-
dzie wspomnienie bezimiennej ju¿ rzeszy
wspó³pracowników, ró¿nych firm i s³u¿b,
policji, pogotowia ratunkowego, stra¿aków,
harcerzy i sêdziów zawodów, z Wojcie-
chem Smudziñskim z Racotu na czele. No
i oczywiœcie sponsorów. Licznych i hoj-
nych. Dziêki nim s³awa W³oœciañskich

1. Korowód bryczek na œmigielskim rynku (dziœ Plac
Rozstrzelanych); lata 30-te XX w. (zdjêcie zamiesz-
czone w uczniowskiej pracy konkursowej „Œmigiel
wczoraj i dziœ” Filipa Naskrêta ze Starej Przysieki
Drugiej [1993], napisanej pod kierunkiem Wojcie-

cha Ciesielskiego z Niet¹¿kowa).

2. Oficjalny wjazd landem zaprzê¿onym w cztery
konie biskupa poznañskiego Walentego Dymka; Wo-
nieœæ, 30.05.1938 („Parafii Wonieskiej dzieje zwy-
czajne 1906-2006”, album z wystawy w 100-lecie

ponownego poœwiêcenia koœcio³a p.w. œw. Wawrzyñ-
ca w Wonieœciu, w przyg. do druku).

3. Uroczysty przejazd arcybiskupa W. Dymka pa-
radn¹ czwórk¹ przed koœcio³em w Wonieœciu; powo-
zi Stanis³aw £abiñski ze Starej Przysieki; 8.06.1951
(„Parafii Wonieskiej dzieje zwyczajne 1906-2006”,
album z wystawy w 100-lecie ponownego poœwiêce-
nia koœcio³a p.w. œw. Wawrzyñca w Wonieœciu,

w przyg. do druku).

4. Popisowy galop zaprzêgiem 5 ogierów rasy konik
polski w wykonaniu œ.p. lekarza weterynarii Irene-

usza Maœliñskiego ze Starego Bojanowa. Dr Maœliñ-
ski by³ jednym z inicjatorów zorganizowania W³o-

œciañskich Zawodów w Powo¿eniu w Œmiglu, które
od roku 2006 rozgrywane s¹ jako Memoria³ Jego
Pamiêci, a scena z tej fotografii sta³a siê g³ównym
motywem znaku-logo œmigielskiej imprezy (fot.

G. Nowak).

5. Barwny korowód bryczek na ulicach Œmigla –
piêkne nawi¹zanie do tradycji sprzed ponad 70 lat;
II W³oœciañskie Zawody w Powo¿eniu. Na pierw-

szym planie Hubert Wojciechowski ze Spytkówek, za
nim kucyki Jaros³awa Bartkowiaka ze Œmigla, które
w swojej kategorii ponownie by³y bezkonkurencyjne;

10.07.2005 (Foto-Elf Marciniak, Œmigiel).

6. Jaros³aw Bartkowiak pokonuje rów z wod¹, II
W³oœciañskie Zawody w Powo¿eniu, 10.07.2005

(fot. G. Nowak).

7. Poczwórny zaprzêg koników polskich reprezentan-
ta Polski Wies³awa Górskiego z Mas³owa startowa³

w Œmiglu poza konkursem; na zdjêciu efektowny
„balans” pary luzaków na I W³oœciañskich Zawo-
dach w Powo¿eniu; 22.08.2004 (fot. G. Nowak).

Zawodów roznios³a siê szybko po bli¿szej
i dalszej okolicy i to nie bez powodu. Bo
chocia¿ jest to i zawsze bêdzie impreza lo-
kalna, to niejedne szacowne mistrzostwa
mog¹ pozazdroœciæ puli nagród i ich ró¿-
norodnoœci. Mówi siê, ¿e nagrodê dostaje
siê ju¿ za sam udzia³ w œmigielskich zawo-
dach. Jeœli jest w tym nawet odrobina prze-
sady, niech to pozostanie s³odk¹ tajemnic¹
organizatorów i fundatorów nagród.

A najbli¿sza edycja „W³oœciañskich”
w Œmiglu ju¿ 1 maja. Uprasza siê zatem usil-
nie wszystkich mi³oœników koni i spêdza-
nia wolnego czasu na œwie¿ym powietrzu
o w³o¿enie wystrza³owego kapelusza na
g³owê i zjawienie siê w nim na miejskim
hipodromie „przy wiatrakach”, a mo¿e na-
groda w jeszcze jednym, specjalnym – „ka-
peluszowym” konkursie trafi w³aœnie w wa-
sze rêce. Grzegorz Nowak, Parsko.
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22.03 ju¿ tradycyjnie, po raz siódmy,
uczniowie trzecich klas Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Œmiglu honorowo oddali
krew. O godzinie 800 25 maturzystów
wraz z opiekunk¹ Mari¹ Depczyñsk¹ za-
wita³o do stacji krwiodawstwa w koœciañ-
skim szpitalu. Tam czeka³ ju¿ na nich per-
sonel ze strzykawkami i ig³ami. Na szczê-
œcie nikt siê nie zl¹k³. Wszyscy ucznio-
wie przeszli odpowiednie badania, które
wykaza³y, czy mog¹ oddaæ krew. Nieste-
ty siedmioro uczniów mia³o zbyt nisk¹
hemoglobinê i nie mogli zostaæ dawca-
mi. Trzecioklasiœci ze œmigielskiego LO
oddali ³¹cznie ponad 10 litrów krwi.

Jedni trzymali siê lepiej, inni nieco go-
rzej. Ca³a akcja odby³a siê w bardzo mi-
³ej i weso³ej atmosferze. Ju¿ oko³o po³u-
dnia nieco bledsi i z czekoladami w d³o-

23 marca w Samorz¹dowym Gimna-
zjum w Œmiglu odby³y siê II Targi Edu-
kacyjne. Ich organizacj¹ zajê³a siê Izabel-
la Molewska, doradca zawodowy ze
Szkolnego Oœrodka Kariery. Swoj¹ ofer-
tê edukacyjn¹ przedstawi³o siedem szkó³
ponadgimnazjalnych:
- Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie,

- Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im.
F. Ratajczaka w Koœcianie,
- Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Œmiglu,
- Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Lesz-
nie,
- IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Lesznie,
- Prywatne Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Lesznie,
- Zespó³ Szkó³ Elektroniczno-Telekomu-
nikacyjnych w Lesznie
oraz Gminne Centrum Informacji w Œmi-
glu.
Targi zosta³y przygotowane z myœl¹
o gimnazjalistach, których ju¿ w najbli¿-
szym czasie czeka ¿yciowa decyzja wy-
boru dalszej drogi edukacyjnej. Oprócz
uczniów szko³y w Œmiglu udzia³ w tar-
gach wziêli równie¿ gimnazjaliœci ze Sta-
rego Bojanowa.
Prezentacjê przygotowali i prowadzili

Honorowi i nieco bledsi

Targi Edukacyjne w œmigielskim gimnazjum uczniowie szkó³ œrednich pod kierun-
kiem nauczycieli, pedagogów oraz dorad-
ców zawodowych. G³ównym celem pre-
zentacji by³o przedstawienie kierunków
nauczania w szko³ach, a w szczególno-
œci nowo otwartych w roku szkolnym
2007/2008. Ponadto przedstawione zo-
sta³y programy edukacyjne Unii Europej-
skiej realizowane w szko³ach, tj. Sokra-
tes Comenius, Szko³a z klas¹. M³odzie¿
zosta³a zaproszona na dni otwarte do
szkó³. Szeroko zosta³y omówione zajêcia
pozalekcyjne – kó³ka zainteresowañ,
a tak¿e organizacja wolnego czasu w for-
mie wolontariatu. Szko³y przygotowa³y
równie¿ interesuj¹c¹ prezentacjê w for-
mie zdjêæ z uroczystoœci szkolnych.
Gminne Centrum Informacji zaoferowa-
³o gimnazjalistom pomoc, jak¹ jest mo¿-
liwoœæ bezp³atnego skorzystania z Inter-
netu w celu przejrzenia stron interneto-
wych szkó³.

Z inicjatywy Zarz¹du Œmigielskiego To-
warzystwa Kulturalnego 28 marca w Cen-
trum Kultury w Œmiglu odby³a siê prelek-
cja pt. „Parsko – przyczynek do hi-
storii mniejszoœci niemieckiej na Zie-
mi Œmigielskiej”. Prelekcjê wyg³osi³
Grzegorz Nowak – lekarz weterynarii
z Parska, mi³oœnik Melchiora Wañkowi-
cza, autor publikacji o tematyce regional-
nej, animator inicjatyw kulturalno – re-
kreacyjnych na naszym terenie. G. No-
wak wyjaœni³ etymologiê nazwy Parsko,
omówi³ historiê kamiennych kopców gra-
nicznych pomiêdzy Gniewowem, Star¹
Przysiek¹ Pierwsz¹ i Parskiem, wspo-
mnia³ o kulturotwórczej roli Wieniawitów
z Karmina i Bojanowskich h. Junosza
z Bojanowa Starego. W swym interesu-
j¹cym wyst¹pieniu najwiêcej miejsca po-
œwiêci³ mniej znanym lub wrêcz zapo-
mnianym w¹tkom historycznym zwi¹za-

nym z Parskiem i jego w³aœcicielami.
Szczególn¹ uwagê poœwiêci³ losom cz³on-
ków niemieckiej rodziny baronów von
Gersdorffów (którzy w 1860 nabyli pra-
wa do tej wsi). Na uwagê zas³uguje fakt,
¿e w rodzinie tej byli zagorzali zwolenni-
cy faszyzmu jak i jego przeciwnicy. Nale-

niach wracaliœmy do domu.
Warto by³o siê poœwieciæ, by podzieliæ siê
„cz¹stk¹ siebie”. Ta cz¹stka przecie¿
mo¿e komuœ uratowaæ ¿ycie.

fot. archiwum L.O. Œmigiel

Parsko – przyczynek do historii...

M.D.

Lidia Skrzypczak

¿y podkreœliæ, ¿e wyk³adowi towarzyszy-
³a profesjonalnie przygotowana prezen-
tacja multimedialna. Cieszy równie¿ fakt,
¿e G. Nowak zapowiedzia³ drugie wyda-
nie swojej ksi¹¿ki: „Parsko – portret wsi
podkoœciañskiej” poszerzone o nieznane
dot¹d materia³y, do których uda³o mu siê
dotrzeæ. Witold Omieczyñski
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Trzy z³ote medale, tyle samo srebr-
nych i cztery br¹zowe zdobyli mieszkañ-
cy naszej gminy 3 marca podczas V Mi-
strzostw Powiatu Koœciañskiego w Nar-
ciarstwie i Snowboardzie w Zieleñcu.
Zawody organizowane od piêciu lat przez
w³adze powiatu ciesz¹ siê spor¹ popular-
noœci¹. W tym roku w mistrzostwach
wziê³o udzia³ ponad 230 uczestników.
Œmigielska ekipa wyruszy³a na podbój
stoków w Zieleñcu dwoma autokarami.
Fundatorem przejazdu by³ tradycyjnie
burmistrz Œmigla. Reprezentacja miasta
wiatraków liczy³a 37 osób, z czego na
miejscu – ze wzglêdu na warunki pogo-
dowe – ze startu wycofa³o siê 9 osób, a 6
zawodników zosta³o zdyskwalifikowa-
nych za tzw. „spalony” przejazd.
W zawodach kobiety i mê¿czyŸni rywa-
lizowali w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
W kategorii kobiet urodzonych pomiê-
dzy 1962, a 1971 rokiem tryumfowa³y
œmigielanki – Danuta Strzelczyk – z³ota
medalistka i Beata Kaczmarek – srebr-
na. Z³oto zdoby³a równie¿ m³odsza za-
wodniczka 14-letnia Martyna Fr¹cko-

Œmigielska ekipa zawojowa³a Zieleniec
wiak. Srebrny medal przywioz³a 13-let-
nia Weronika Strzelczyk, a br¹zowy 19-
letnia Paulina Dubska.
Nieco s³abiej wypad³a p³eæ mêska. Sre-
bro w kategorii ur. od 1991 r. do 1993 r.
przywióz³ z zawodów Norbert Bogda-
now, a trzy br¹zowe medale to efekt zma-
gañ 10-letniego Macieja Ratajczaka, 22-
letniego Mateusza Jankowskiego i Ed-
munda Czarneckiego startuj¹cego z ry-
walami ur. pomiêdzy rokiem 1962,
a 1971.

Amatorów snowboardu zjecha³o do Zie-
leñca niewielu. W przedziale wiekowym
od 14 do 16 lat wystartowa³o dwóch
uczestników – Bartosz Kaczmarek ze
Œmigla i Karol Cichocki z Koœciana.
W pojedynku zwyciê¿y³ œmigielanin.
Dwa tygodnie po mistrzostwach, 16 mar-
ca, z medalistami spotka³ siê burmistrz
– Wiktor Snela. Zwyciêzcy otrzymali na-
grody rzeczowe: œpiwory, pokrowce na
narty oraz kubki termiczne.

tekst: A. Kasperska, fot. A. Przydro¿na

17 marca w Poznaniu, przy torze re-
gatowym Malta, odby³ siê III Bieg Ma-
niacka Dziesi¹tka, którego organizato-
rem by³ klub o takiej w³aœnie nazwie. Na
dystansie 10 km wystartowa³o 772 za-
wodników. Taka liczba uczestników za-
skoczy³a nawet organizatorów biegu, któ-
rzy przed zawodami zapowiadali, ¿e przy-
gotowali rekordow¹ liczbê 700 medali.

Z Przysieki Polskiej w zawodach starto-
wali Ireneusz Koller, który zaj¹³ 17 m
w kat 40 lat, oraz Micha³ Szkudlarek, któ-
ry w kat. pow. 70 lat zakoñczy³ bieg na
III pozycji.
Nastêpne zawody, w których uczestni-
czy³ pan Micha³ to Pó³maraton w Przyto-
ku ko³o Zielonej Góry, 24 marca br.. Do-
datkowym utrudnieniem na trudnej tra-

Maniacka Dziesi¹tka i inne sie tego biegu by³ porywisty wiatr. Mimo
to nasz zawodnik zaj¹³ w swojej katego-
rii wiekowej II miejsce, a ponadto zosta³
uhonorowany jako najstarszy uczestnik
biegu. Ju¿ nastêpnego dnia wraz z Irene-
uszem Kollerem wzi¹³ udzia³ w XX Zimo-
wych Biegach Prze³ajowych w Koœcianie.
Zaj¹³ tam II miejsce w kat. pow. 60 lat (nie
by³o kat. pow. 70 lat), natomiast p. Irene-
usz zaj¹³ 6 miejsce w kat. 40 lat.

M.D.

18 marca mi³oœnicy gry karcianej
„kop” spotkali siê na szóstych ju¿ Otwar-
tych Mistrzostwach organizowanych
przez Oœrodek Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Œmiglu. Do Domu Dzia³kow-
ca, gdzie odbywa³y siê zawody, zjecha³o
76 uczestników zarówno z terenu gminy
jak i z Gry¿yny, Leszna, Racotu czy
Czempinia. Pierwsze rozdanie kart na-

VI Otwarte Mistrzostwa w kopa.
st¹pi³o o 1000, po których nast¹pi³o kolej-
nych piêæ rund z krótk¹ przerw¹ na po-
si³ek przygotowany przez organizatora.
Wyniki ka¿dej rozgrywki nanoszone by³y
na tablicê, ale po trzeciej rundzie utajnio-
no je w celu wyeliminowania gry pod
potencjalnych zwyciêzców. W tym roku
zdobywc¹ pucharu zosta³ Jaros³aw Mel-
cer ze Œmigla, otrzyma³ on równie¿ na-
grody rzeczowe: wiertarkê sponsoro-
wan¹ przez Polski Zwi¹zek Wêdkarski,
naczynie ¿aroodporne sponsorowane
przez firmê DAREX, komplet kosmety-
ków oraz nagrodê pieniê¿n¹. Drugie
miejsce zaj¹³ Przemys³aw Kaczmarek
z Koœciana, a kolejne Rafa³ Olejnik ze
Œmigla, Stanis³aw Raczkowski z Koœcia-
na, Henryk £¹czny z Czempinia, Stani-
s³aw Skoracki z Nac³awia. Nagrody rze-
czowe i pieniê¿ne zdobywcom szeœciu

pierwszych miejsc wrêczali burmistrz
Œmigla Wiktor Snela, zastêpca przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla Stani-
s³aw Pawlak oraz kierownik OKFiR-u
Zygmunt Ratajczak. Nagrodê rzeczow¹
otrzyma³a równie¿ pani, która mia³a naj-
lepszy wynik wœród kobiet – Barbara
Skórzewska z Kobylnik.

Dziêkujemy wszystkim uczestnikom i za-
praszamy za rok.






