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Reklama

Tego lata harcerze z gmi-
ny Œmigiel wypoczywali na
obozie w Leœniczówce Papier-
nia ko³o Zaborówca. Obóz roz-
pocz¹³ siê 22 lipca i trwa³ do
7 sierpnia, a jego organizato-
rem by³ Szczep Dru¿yn Har-
cerskich w Œmiglu.

W letnim wypoczynku
udzia³ wziê³o 70 druhów. Pie-
czê nad uczestnikami sprawo-
wali: Magdalena Drótkowska
– komendant obozu, Justyna
Tyrakowska – oboŸna, Karol
W³odarczak – kwatermistrz

dru¿ynowy, Katarzyna W³o-
d a r c z a k  –  d r u ¿ y n o w a ,
Agnieszka Snela – dru¿yno-
wa. Najm³odsza uczestniczka,
córka komendantki - Natasza
Drótkowska, mia³a zaledwie
pó³tora roczku.

Program zajêæ oparto na
harcerskich formach pracy,
œciœle wi¹¿¹c j¹ z tematyk¹
dot. Unii Europejskiej. Ka¿dy
dzieñ obozu poœwiêcono jed-
nemu z krajów cz³onkowskich
w celu bli¿szego zaznajomie-
nia uczestników tematyk¹

unijn¹..
Podczas tr wania obozu

zorganizowano trzy wyciecz-
ki: piesz¹ do galerii ptaków
w Górsku oraz autobusowe:
do S³awy i na p³ywalniê Akwa-
witu w Lesznie. Program prze-
widywa³ tak¿e zajêcia tereno-
we np. zjazd na linach, tor
przeszkód, przejœcie przez
bagno, gry terenowe, turniej
rycerski, olimpiadê obozow¹
oraz par yski pokaz mody.
W niedzielê, 3 sierpnia, harce-
rze uczestniczyli w mszy po-

HARCERZE BYLI W PAPIERNI
lowej odprawionej przez pro-
boszcza z Wilkowa.

Obóz zosta³ zbudowany po
harcersku, czyli bez u¿ycia
gwoŸdzi, które zast¹piono
sznurkiem.

W ostatni dzieñ obozu, na
zaproszenie komendanta huf-
ca harcmistrza Ryszarda
Dudy, harcerzy odwiedzi³ bur-
mistrz Œmigla Józef Cieœla,
który by³ goœciem honoro-
wym druhów na tradycyjnym
po¿egnalnym ognisku.

A.K.
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Na zaproszenie burmi-
strza Œmigla Józefa Cieœli
w sierpniu w naszej gminie ju¿
po raz trzeci goœcili artyœci
z Homla na Bia³orusi.
Podobnie jak poprzednio by³y
to dwa zespo³y wystêpuj¹ce na
przemian na scenie, a miano-
wicie 6 -osobowa reprezenta-
cyjna grupa taneczna – „Tan-
dem” i 9 – osobowy wokalny
band – „Studio 7”.
Pierwszy z nich, prowadzony
przez Ludmi³ê Szaman, tañ-
czy³ uk³ady choreograficzne
opar te o taniec klasyczny,
folklor, jazz i taniec wspó³cze-
sny. Jest zdobywc¹ „Grand
Prix” na Miêdzynarodowym
Fest iwa lu  Choreogra f i i
w Homlu. Zespó³ wokalny
„Studio 7” tworz¹ osoby z wy-

Zespó³ Pieœni i Tañca
„¯eñcy Wielkopolscy”
z Niet¹¿kowa przebywa³
wœród Polonii na Bia³oru-
si. Wyjazd by³ efektem
wspó³pracy zespo³u z Nie-
t¹¿kowa z Ludowym Zespo-
³em Pieœni i Tañca „Cha-
bry” dzia³aj¹cym przy Za-
rz¹dzie G³ównym Zwi¹zku
Polaków na Bia³orusi
w Grodnie.

W po³owie sierpnia rodacy
z Grodna goœcili na ziemi œmi-
gielskiej. Grodzieñski zespó³
- znany z Festiwalu Kultury
Kresowej w Mr¹gowie- mo¿-
na by³o podziwiaæ podczas
koncertów w Koœcianie, K¹-
kolewie, Cichowie i Lipnie.
Goœcie zwiedzili  zabytki
i atrakcje turystyczne Leszna
i Poznania. Czas wolny wype³-
niony by³ przez zajêcia inte-
gracyjne obu grup, wspólne
zabawy i biesiady.

W drugiej po³owie sierpnia
kontakty zespo³ów zosta³y
przeniesione z Niet¹¿kowa do
Grodna. Nasi tancerze byli
zakwaterowani u cz³onków
zespo³u folklor ystycznego
„Chabry”. Spotkali siê tam
z gor¹cym przyjêciem oraz ze-

tknêli z polsk¹ kultur¹ na kre-
sach wschodnich. Zwiedzili
miêdzy innymi dom-muzem
Elizy Orzeszkowej w Grodnie,
zamek-siedzibê Stefana Bato-
rego w Grodnie, muzeum
Adama Mickiewicza w Nowo-
gródku, odwiedzili grób Jana
i Cecylii w Bohatyrowiczach
(z powieœci „Nad Niemnem”
Elizy Orzeszkowej). „¯eñcy”
zaprezentowali program arty-
styczny podczas koncertów

Artyœci z Bia³orusi w Œmiglu

„¯eñcy Wielkopolscy” wœród rodaków na Bia³orusi

¿szym wykszta³ceniem mu-
zycznym. Posiada on bardzo
bogaty repertuar, pocz¹wszy
od kompozycji jazzowych,
a koñcz¹c na muzyce estrado-
wej. Kierowany jest przez Innê
Sudariew¹ i Walezego Szama-
na.
W Polsce zespo³y te koncer-
towa³y w Miêdzyzdrojach,
Dziwnowie innych nadmor-
skich miejscowoœciach oraz
z Nowym Tomyœlu, Wscho-
wie i Szymonowie k. Rawicza.
13 sierpnia z artystami spotka³
siê burmistrz Józef Cieœla
i przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla Jan Józefczak.
Burmistrz zadeklarowa³ chêæ
szerszej wspó³pracy z Bia³oru-
si¹. Kierownik zespo³u Studio
7” – Walery Szaman, dziêku-

j¹c za zaproszenie, obieca³
przedstawiæ propozycjê bur-
mistrza w³adzom miasta Ho-
mel.
Pobyt bia³oruskich artystów

w Bohatyrowiczach oraz
w trakcie imprezy „Kana³ Au-
gustowski w Kulturze Trzech
Narodów”, która odby³a siê
D¹brówce. Podczas pobytu
w Bohatyrowiczach nasza
m³odzie¿ wspólnie z polskimi
grupami z Bia³orusi i Litwy
wziê³a udzia³ w manifestacji
patriotycznej przy mogile 40
powstañców poleg³ych w po-
wstaniu styczniowym. M³o-
dzie¿ przysz³a na mogi³ê

z polsk¹ flag¹, co nada³o powa-
gi manifestacji. Bardzo siê cie-
szê, ¿e przyszliœcie z polsk¹ flag¹
- powiedzia³ Andrzej Krêtow-
ski, konsul Rzeczpospolitej
Polskiej w Grodnie. Polacy
mieszkaj¹cy tutaj boja siê tak
wyraŸnie demonstrowaæ swoj¹
polskoœæ. Dziêkuj¹ wam za to.
Z kolei w D¹brówce grupa
wystêpowa³a razem z dwuna-
stoma zespo³ami, które przy-
by³y z Litwy i Bia³orusi.

Wyjazd na Bia³oruœ by³
poprzedzony krótk¹ wizyt¹ na
Litwie. „¯eñcy Wielkopolscy”
zwiedzili Troki (pierwsz¹ sto-
licê Litwy) oraz Wilno, gdzie
miêdzy innymi odwiedzili
cmentarz na Rossie, kaplicê
Matki Boskiej Ostrobram-
skiej, klasztor bazylianów
(miejsce uwiêzienia Adama
Mickiewicza oraz akcji III czê-
œci Dziadów), a tak¿e starów-
kê wileñsk¹.

 Wymiana kulturalna z pol-
skim zespo³em folklorystycz-
nym z Grodna pozwoli³a m³o-
dzie¿y zobaczyæ miejsca wa¿-
ne dla nas – Polaków, znane
do tej pory wy³¹cznie z litera-
tury oraz lekcji historii.

Rafa³ Rosolski

W domu Elizy Orzeszkowej (widoczny z ty³u) m³odzie¿ z zespo-
³u „¯eñcy Wielkopolscy” i „Chabry” spotka³a siê kustoszem mu-

zeum,pani¹ Mari¹ Ejsmont, która opowiedzia³a o ¿yciu
i twórczoœci pisarki

na polskiej ziemi mo¿liwy by³
dziêki spo³ecznie wykonywa-
nej pracy Ali i Miros³awa To-
maszewskich ze Œmigla.

E.K.

fot. T. J¹der
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28 lipca rozpoczê³y siê
w Œmiglu niezwyk³e pó³ko-
lonie. Po raz siódmy Akcja
Katolicka dzia³aj¹ca przy
parafii pw. œw. St. Kostki
przygotowa³a letni wypoczy-
nek dla dzieci. Tym razem
jednak do organizatorów
do³¹czy³o Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i M³o-
dzie¿y Niepe³nosprawnej
„Œwiat³o nadziei” i tym sa-
mym zapocz¹tkowano ideê
odpoczynku integracyjnego
dla dzieci potrzebuj¹cych
opieki i wsparcia z ró¿nych powodów
¿yciowych.
Przez dwa tygodnie, dziêki grupie ludzi
dobrej woli, którzy wsparli finansowo
organizatorów, dzieci weso³o i aktywnie
spêdza³y wolny czas, poznaj¹c siê i ucz¹c
wzajemnej akceptacji.

Pó³kolonie rozpoczê³y siê msz¹ œw.
Drugiego dnia uczestnicy i opiekunowie
pojechali do gospodarstwa agrotury-
stycznego w Kluczewie, gdzie wœród zie-
leni i oswojonych zwierz¹t prze¿yli pierw-
sze wspólne godziny.

Ka¿dego nastêpnego dnia czeka³y na
dzieci liczne atrakcje i rozrywki. W pa-
miêci wielu z nich na zawsze zapisze siê
pobyt w Parku Rozrywki „Dynamix”
w Poznaniu, zabawa olbrzymimi klocka-
mi, szalone zjazdy po krêtej zje¿d¿alni,

czy podskoki na dmuchanym zamku. Sto-
licê Wielkopolski pó³koloniœci odwiedzi-
li drugi raz, p³ywaj¹c statkiem po Jezio-
rze Maltañskim i zwiedzaj¹c ZOO.

Goœcili tak¿e w Cichowie – ma³ej miej-
scowoœci w pobli¿u Krzywinia, gdzie znaj-
duje siê Soplicowo – znane wszystkim
z filmu „Pan Tadeusz”. W otoczeniu za-
mieszkuj¹cych osadê zwierz¹t, dzieci po-
zna³y atmosferê towarzysz¹c¹ produkcji
filmu. Zmêczone och³odzi³y siê w pobli-
skim jeziorze.

K¹pieli za¿ywa³y tak¿e w trakcie po-
bytu na basenach: krytym „Akwawit”
w Lesznie oraz otwartym w Œmiglu.
Aktywny wypoczynek zapewnia³y rów-
nie¿ gry i zabawy sportowe zorganizo-
wane na sali gimnastycznej, w goœcin-
nych murach Zespo³u Szkó³ Ponadgim-

Niezwyk³e pó³kolonie

Od kilku lat Orkiestra OSP w Œmiglu
wyje¿d¿a na warsztaty muzyczne. Ich
celem jest doskonalenie umiejêtnoœci
gry na instrumentach, przygotowanie
nowych utworów muzycznych a tak¿e
poznawanie piêknych zak¹tków naszego
kraju. W tym roku wyjechaliœmy nad
morze, do Pogorzelicy. Miejscowoœæ tê
odwiedziliœmy ju¿ po raz drugi. Nasz
pobyt trwa³ 6 dni, od 22 – 27 sierpnia.
 Pogorzelica przywita³a nas deszczem
i pluch¹. Czy¿by mia³y siê spe³niæ pesy-
mistyczne przewidywania meteorolo-
gów? Wieczorem odby³a siê pierwsza
próba, na której zapoznaliœmy siê z no-
wymi utworami. W niedzielê graliœmy na
mszy œw., po której daliœmy krótki kon-
cert. Oprócz utworów religijnych, takich
jak Ave Maria, zaprezentowaliœmy tak¿e
marsze. Nasz wystêp zosta³ nagrodzony
gromkimi brawami. Kolejne dni up³ynê-
³y pod znakiem s³onecznej pogody. Piêk-
na aura zachêca³a do morskich k¹pieli

i le¿enia na pla¿y. Wielu z nas jeszcze
przed œniadaniem wyrusza³o na prze-
chadzki brzegiem morza, brodz¹c w s³o-
nej wodzie. Doœæ czêsto odwiedzaliœmy
pobliskie Niechorze, nad którym góruje
piêkna latarnia morska. Wyjechaliœmy
równie¿ do Miêdzyzdrojów. W Alei
Gwiazd szukaliœmy odcisków d³oni na-
szych ulubionych aktorów, szczególnie
JANA NOWICKIEGO. Wieczorami spo-
tykaliœmy siê, aby wspólnie poœpiewaæ,
po¿artowaæ, potañczyæ.

Na zakoñczenie pobytu przygotowa-
liœmy koncert dedykowany dyrekcji, pra-
cownikom i goœciom oœrodka, w którym
przebywaliœmy. Zaprezentowaliœmy
utwory æwiczone wytrwale podczas co-
dziennych prób. Pojawi³y siê tak¿e me-
lodie wy³onione w drodze plebiscytu
przeprowadzonego wœród cz³onków ze-
spo³u. Po obiedzie wyruszyliœmy w dro-
gê powrotn¹. ¯a³owaliœmy, ¿e nasza wy-
cieczka tak szybko siê skoñczy³a. Chêt-

nie spêdzilibyœmy w Pogorzelicy jeszcze
trochê czasu, ale ju¿ nastêpnego dnia
mieliœmy graæ na przywitanie pielgrzym-
ki, wracaj¹cej z Górki Duchownej. Wy-
jazd by³ bardzo udany: opaliliœmy siê,
zawarliœmy nowe przyjaŸnie, zwiedzili-
œmy polskie wybrze¿e i oczywiœcie pod-
szkoliliœmy nasze umiejêtnoœci. W cza-
sie warsztatów przygotowaliœmy 10 no-
wych utworów.

W imieniu cz³onków orkiestry dziê-
kujemy bardzo gor¹co panu Janowi No-
wickiemu za zorganizowanie warsztatów.

M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP
w Œmiglu serdecznie zaprasza chêtnych
do wspólnego muzykowania. Zespó³
dysponuje instrumentami i umo¿liwia na-
ukê gry.

DO ZOBACZENIA NA KOLEJNYCH
WARSZTATACH, JU¯ ZA ROK!

I.M.W³och

Warsztaty muzyczne orkiestry dêtej

nazjalnych w Niet¹¿kowie.
5 sierpnia odby³ siê otwar-

ty Plener Malarski pt. „Vin-
cent van Gogh w Œmiglu”,
w którym, obok pó³koloni-
stów, wziê³y udzia³ wszystkie
chêtne dzieci. Wyró¿nione
prace ma³ych twórców pojad¹
do Holandii. Bêd¹ wystawio-
ne w rodzinnej miejscowoœci
s³awnego malarza, bowiem
rok 2003 zosta³ og³oszony
„Rokiem Vincenta van Go-
gha”. Fundatorem nagród dla
uczestników pleneru by³a

Caritas z Holandii.
Dwutygodniowe pó³kolonie zakoñ-

czy³a msza œw. i piknik, na którym dzieci
spotka³y siê ze swymi dobroczyñcami,
dziêkuj¹c im œpiewem i kwiatami.

Kiedy œmieje siê dziecko – œmieje siê
ca³y œwiat, dlatego te¿ organizatorzy let-
niego wypoczynku dla dzieci potrzebu-
j¹cych opieki i wsparcia pragn¹ podziê-
kowaæ za ka¿dy uœmiech swych pod-
opiecznych wszystkim ludziom dobrej
woli, bez których ta wznios³a idea nie
doczeka³aby siê realizacji. Wspania³e
prze¿ycia, ciekawe wycieczki, emocjonu-
j¹ce konkursy i zabawy na zawsze pozo-
stan¹ w pamiêci naszych dzieci.

W imieniu organizatorów –
Wies³awa Poleszak-Kraczewska

Maria Józefczak
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„Burmistrz nakaza³ warzyæ bardzo
mocne piwo i rozdzielaæ je w ca³ym mie-
œcie. Nie wymarli ca³kowicie m³ynarze
i piekarze, dziêki czemu mo¿liwy by³ wy-
piek chleba. Pozosta³o te¿ kilku stolarzy,
którzy naprêdce sklecali trumny dla
zmar³ych. Po tej tragedii Œmigiel by³ bar-
dzo os³abiony i wolno poddawa³ siê re-
konstrukcji. Sukiennicy i tkacze, których
naliczono w Œmiglu 115, zostali gwa³tow-
nie zniszczeni. Kiedy w 1822 roku Rosja
zamknê³a granicê i ustanowi³a wysokie
c³a, handel zamar³, a wiele rodzin sukien-
ników wywêdrowa³o do Rosji. W 1814
roku wskutek burzy ogniowej sp³on¹³
koœció³ ewangelicki, stoj¹cy na œrodku
rynku ratusz- ze wszystkimi dokumen-
tami i aktami oraz wiêksza czêœæ miasta.
Przy odbudowie powiêkszono stary ry-
nek, ale nie odremontowano ratusza,
poszerzono ulice i zbudowano nowy ry-
nek. Œmigiel by³ równie¿ w po³owie ubie-
g³ego stulecia miastem garnizonowym.
Czarni husarze, muszkieterowie oraz
artylerzyœci o¿ywiali ulice. Czyniono te¿
starania o œci¹gniêcie na powrót wojska.

W 1861 roku miasto liczy³o 3242 miesz-
kañców, z których wiêcej ni¿ po³owê
stanowili Niemcy. W spisie ludnoœci
z 1905 roku naliczono 1406 ewangelików,
2360 katolików i 105 ¯ydów. Wœród ka-
tolików oko³o 600 osób by³o narodowo-
œci niemieckiej. Dawniej niemieckich ka-
tolików by³o wiêcej, ale w ci¹gu ostatnich
dziesiêcioleci wielu poprzez ma³¿eñstwa
i wp³yw koœcio³a zosta³o spolonizowa-
nych. Zamo¿ni obywatele niemieccy
opuszczali te¿ czêsto miasto i osiedlali siê
w wiêkszych miejscowoœciach. Upadek
grozi³ œmigielskim wiatrakom, do czego
przyczyni³y siê m³yny parowe znajduj¹-
ce siê w s¹siednich miastach. Tylko
w ostatnich szeœciu latach zamkniêto 10
wiatraków. Z uprawianego jeszcze przed
20 laty winiarstwa pozosta³y przypomi-
naj¹ce sw¹ nazw¹ „du¿a” i „ma³a winni-
ca”, jako miejsce wycinek. Godne przy-
toczenia s¹ odbywaj¹ce siê latem i trwa-
j¹ce zgodnie z tradycj¹ 3 – 4 dni œwiêta
bractwa strzeleckiego. W ostatnim
przemarszu sz³o nawet 50 kobiet rozsy-
puj¹cych kwiaty. W tym czasie Œmigiel

mia³ jedn¹ ewangelick¹ i jedn¹ katolick¹
szko³ê podstawow¹. Ka¿da z nich zatrud-
nia³a po 6 nauczycieli. Do szko³y ewan-
gelickiej uczêszcza³o oko³o 220 dzieci, do
katolickiej oko³o 420 dzieci. Szko³ê
¿ydowsk¹ rozwi¹zano z powodu braku
uczniów. Poza tym w mieœcie funkcjo-
nowa³a jedna „wy¿sza” szko³a dla dziew-
cz¹t i druga dla ch³opców. W ci¹gu ostat-
nich lat poprawi³ siê wygl¹d miasta dziê-
ki naprawieniu bruku i chodników. 2 km
od miasta rozci¹ga³y siê królewskie lasy.
Le¿¹ce wœród nich jeziora b³otnickie i ota-
czaj¹ce je w¹wozy nale¿a³y do najpiêk-
niejszych w prowincji. Wspania³e by³y
lasy liœciaste ko³o ¯egrowa. Sta³o tam
wiele starych dêbów, z których najwiêk-
sze trudno by³o obj¹æ 4 mê¿czyznom.”

Jan Pawicki

Ciekawostka:
W wydanym w 1939 roku w Poznaniu Kalendarzu
Rolniczym podano informacjê, ¿e 11 stycznia, 19
kwietnia, 5 lipca i 13 grudnia odbêd¹ siê tego¿ roku
w Œmiglu tzw. jarmarki kramne, a 8 marca, 24 maja,
23 sierpnia i 25 paŸdziernika jarmarki na konie i by-
d³o.

Z dziejów Œmigla cz. II

Okres wakacji w Samorz¹dowym
Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Œmi-
glu wykorzystano na przeprowadzenie
niewielkich remontów i modernizacjê
pomieszczeñ, choæ potrzeby w tym zakre-
sie by³y znacznie wiêksze. W zwi¹zku
z tym szczególnie obci¹¿ony obowi¹zka-
mi zosta³ personel obs³ugi, który dopro-
wadzi³ pomieszczenia i otoczenie budyn-
ku do wzorowej czystoœci.
Na podstawie zarz¹dzeñ MENiS, doty-
cz¹cych organizacji pracy w szko³ach
podstawowych i gimnazjum, nauka jêzy-
ków obcych zosta³a zorganizowana z po-
dzia³em na grupy. Dotyczy to oddzia³ów,
w których liczba uczniów przekracza 24.
Nastêpstwem podzia³u jest wzrost liczby
realizowanych w szkole godzin, co poci¹-
ga za sob¹ pewne niedogodnoœci dla
uczniów i rodziców – nie wszystkie kla-
sy mog¹ rozpocz¹æ naukê o godz. 800.
Ten minus rekompensuje jednak szero-
ka oferta zajêæ pozalekcyjnych. Ucznio-
wie, którzy lubi¹ taniec, bêd¹ mogli re-

Rozpoczêcie roku szkolnego 2003/2004
w Zespole Szkó³ Samorz¹dowego Gimnazjum

i Szko³y Podstawowej w Œmiglu
alizowaæ siê na zajêciach kó³ka tanecz-
nego. Zainteresowani literatur¹ i teatrem,
czuj¹cy zdolnoœci aktorskie i potrzebê
wystêpów publicznych, znajd¹ swe miej-
sce w kó³ku teatralnym. Pomyœlano te¿
o dzieciach uzdolnionych plastycznie
i muzycznie. Swój talent plastyczny roz-
win¹ na zajêciach kó³ka o takim profilu,
a dla lubi¹cych muzykowaæ i œpiewaæ,
powo³ano w szkole chór, którego nie by³o
od lat.
N i e  z a p o m n i a n o  t e ¿  o uczniach,
których charakteryzuje dociekliwoœæ
w jakiejœ dziedzinie i potrzeba poszerze-
nia przedmiotowej wiedzy. Pasjonaci
komputera mog¹ zatem uczestniczyæ
w zajêciach kó³ka informatycznego, na-
tomiast mi³oœnicy przyrody w kó³ku
przyrodniczym. Nowego naboru „dzien-
nikarzy” oczekuje te¿ redakcja gazetki
szkolnej „Fraszka”, do wspó³tworze-
nia której mo¿e zg³osiæ siê ka¿dy chêt-
ny.
Oprócz kó³ek zainteresowañ w szkole

dzia³aæ bêdzie wiele klubów. Tu ucznio-
wie mog¹ nie tylko rozwijaæ swoje pasje,
ale tak¿e zdobywaæ wiedzê z ró¿nych
dziedzin. Bêd¹ to Kluby: Regionalny, Eu-
ropejski, Jêzyków Obcych. Dzia³a rów-
nie¿ Samorz¹d Uczniowski. W nim od-
najd¹ siê ci, którzy czuj¹ spo³ecznikow-
skie zaciêcie. Stamt¹d bowiem wyp³ywa
wiele inicjatyw, skierowanych pod adre-
sem spo³ecznoœci szkolnej.
Myœlimy, ¿e uczniowie skorzystaj¹ z pro-
pozycji szko³y, a pobyt w niej przez ko-
lejny rok potraktuj¹ nie tylko jako obo-
wi¹zek, który wymusza na nich uczest-
nictwo w zajêciach lekcyjnych, ale od-
najd¹ siê w zaproponowanych formach
spêdzania wolnego czasu.
Mo¿e ci, którym szko³a dotychczas ko-
jarzy³a siê negatywnie, najczêœciej z po-
wodu trudnoœci w nauce, polubi¹ j¹, gdy
znajd¹ swoje miejsce w któryœ z kó³ek lub
klubów. Poczuj¹ siê dowartoœciowani
a szko³a stanie siê miejscem dla nich
przyjaznym. Anna Krawiec



wrzesieñ/2003 7

30 sierpnia br. w Machci-
nie odby³y siê do¿ynki oraz
nadanie sztandaru tamtejszej
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Na tê podwójn¹ uroczystoœæ
przybyli: burmistrz Œmigla –
Józef Cieœla, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej – Jan Józef-
czak, wiceburmistrz Œmigla –
Stefan Stachowiak, sekretarz
Wroc³awia – W³odzimierz Pa-
pa³as, komendant Posterunku
Policji w Œmiglu – Jaros³aw
Miedziarek, prezes Zarz¹du
Powiatowego Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP w Ko-
œcianie – Kazimierz Król, jego
zastêpca Henryk Bartoszew-
ski, prezes Zarz¹du Gminne-
go Zwi¹zku OSP w Œmiglu –
Jerzy Cieœla, komendant
gminny OSP w Œmiglu – Ma-
rek Graczyk, ks. proboszcz
Leszek Grzelak, delegacje
Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych oraz mieszkañcy gminy.
Obchody rozpoczê³y siê msz¹
œw., któr¹ odprawi³ ksi¹dz pro-
boszcz Leszek Grzelak z D³u-
¿yny. Nastêpnie, po z³o¿eniu
meldunku komendantowi
gminnemu i odegraniu hym-
nu narodowego przez orkie-
strê dêt¹ OSP w Œmiglu, Zyg-
munt Mocek – naczelnik OSP
w Machcinie przedstawi³ dzie-
je i stan obecny machciñskiej
jednostki po¿arniczej.
Poœwiêcenia sztandaru, obra-
zu œw. Floriana, stra¿nicy
i chleba do¿ynkowego doko-
na³ ks. Leszek Grzelak.
S z t a n d a r  n a d a n y  O S P
w Machcinie przez Prezy-
dium Zarz¹du Wojewódzkie-

go Województwa Wielkopol-
skiego jako symbol ofiarnej
dzia³alnoœci w ochronie prze-
ciwpo¿arowej na rzecz ratowa-
nia ¿ycia, zdrowia i mienia
przekaza³ pocztowi sztanda-
rowemu OSP w Machcinie
w imieniu Prezydium Woje-
wódzkiego prezes Zarz¹du
Powiatowego – Kazimierz
Król.
Nadaniu sztandaru towarzy-
szy³o wrêczenie medali, od-
znak i dyplomów.
Z³oty Medal przyznany przez
prezydenta Zarz¹du Woje-
wódzkiego Województwa
Wielkopolskiego OSP za za-
s³ugi dla po¿arnictwa otrzy-
mali: Stanis³aw KaŸmierski,
Jan Ambrowczyk, Henryk
Hagy³ i poœmiertnie Wac³aw
Urbanowski. Srebrny Medal
przyznano Eugeniuszowi
Dudkowiakowi, Krzysztofowi
Miko³ajczakowi, Zygmuntowi
Miko³ajczakowi oraz Mariano-
wi Smolarkowi. Br¹zowy Me-
dal otrzymali: Marian Lorych,
Eugeniusz Rodewald, Ry-
szard Ratajczak, Zbigniew
Walkowiak. Odznakê Wzoro-
wego Stra¿aka przyznan¹
przez Prezydium Zarz¹du Po-
wiatowego OSP w Koœcianie
otrzymali: Pawe³ Lorenz, Ra-
dos³aw Drobnik, S³awomir
Lewandowski, Artur Wilmañ-
ski, Marcin Karwatka, Euge-
niusz Strauchman, Norbert
Mocek, Daniel Ratajczak,
Piotr KaŸmierski, Zdzis³aw
Rodewald, Hieronim Bukow-
ski, Marian Szady, Andrzej Ro-
dewald. Z³ot¹ Odznak¹ M³o-

dzie¿owej Dru¿y-
ny Po¿arniczej
przyznan¹ przez
Prezydium Zarz¹-
d u  G m i n n e g o
OSP w Œmiglu
zostali wyró¿nie-
ni: Piotr Ambrow-
c z y k ,  M a r c i n
B³aszkowski, Ire-
neusz Miko³aj-
czak, £ukasz Ro-
dewald, Joanna
B³aszkowska, An-
gelika Daszkie-
wicz, Anna Lo-
renz, Otylia Ko-
nieczna, Ma³go-
rzata  Miko³a j -
czak.  Srebr n¹
Odznakê M³o-
dzie¿owej Dru¿y-
ny Po¿arniczej otrzymali:
Kornel Cugier, Dawid Janow-
ski, Pawe³ Wilmañski, Sylwia
Dworczak, Karolina Mocek,
Paulina Ratajczak, Monika
Rodewald, Magdalena Rode-
wald, Milena Szudra. Br¹zow¹
Odznak¹ MDP wyró¿niono
Krystiana Cugiera, Patryka
Daszkiewicza, Karola Lory-
cha, £ukasza Miko³ajczaka,
Patryka Szmyta, £ukasza Wil-
mañskiego, Ewelinê Samel-
czak, Dariê Grock¹, Sylwiê
Grock¹. Za dzia³alnoœæ na
rzecz OSP dyplom uznania
wrêczono Henrykowi Furma-
niakowi, Marianowi Józefcza-
kowi, Stanis³awowi Lorenzo-
wi, Kazimierzowi Umiñskie-
mu, Sylwestrowi KaŸmier-
czakowi, Stanis³awowi Œwiêt-
kowiakowi, Ludwikowi Fur-
maniakowi, Kazimierzowi Tu-
likowskiemu, Jerzemu Miko-
³ajczakowi, Szczepanowi Bor-
kowskiemu, Stefanowi Wró-
blowi, W³adys³awowi Kraw-
czykowi, Adrianowi Mockowi,
Paw³owi Szudrze, Szczególne
s³owa uznania i podziêkowa-
nia w imieniu Zarz¹du OSP
w Machcinie Z. Mocek skie-
rowa³ do przedstawicieli firm
– Werner Kenkel Sp. z o.o
w Krzycku Wielkim, Zak³ady
Miêsne Smolarek w Koœcia-

Sztandar dla OSP w Machcinie

nie, P.P.H.U. „JOHN” Pawe³
John w Grotnikach, Piekarnia
– Grocki w Siecznej, Bank
Spó³dzielczy w Œmiglu, Zak³a-
dy Miêsne Tadeusz Witkie-
wicz we W³oszakowicach,
Œmigrol Sp. z o.o. w Œmiglu,
Fima Poligraficzna Romana
£êczyñskiego w Œmiglu, Fir-
ma Meble A-Z Bo¿eny Skrzy-
pek w Buczu, Zak³ad Krawiec-
ki El¿biety Karwatka w Mach-
cinie, Towago Bis w Œmiglu,
Ideal dom w Bukówcu Gór-
nym, Firma Transportowa
Jana Zap³aty w Bukówcu Gór-
nym.
W imieniu odznaczonych po-
dziêkowa³ Piotr KaŸmierski.
Po gratulacjach i ¿yczeniach
od w³adz samorz¹dowych
i po¿ar niczych d la  OSP
w Machcinie rozpoczê³a siê
czêœæ do¿ynkowa. Bochen
chleba – symbol tegorocz-
nych zbiorów burmistrzowi
Œmigla wrêczyli starostowie
do¿ynek – Agnieszka Kluk
i Zygmunt Miko³ajczak.
Po czêœci oficjalnej komen-
dant gminny OSP w Œmiglu
zaprosi³ zebranych na biesia-
dê do¿ynkow¹.

E.K.
foto. Anita K.

Historia OSP w Machcinie zostanie
zamieszczona w kolejnym numerze
WŒ.
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Ju¿ po raz drugi Œmigiel goœci³ mi³oœników i fascynatów
motocykli. W ostatni¹ niedzielê sierpnia pod wiatraki przyby-
³o ponad sto motorowych za³óg z wielu wielkopolskich miej-
scowoœci. Po rejestracji w biurze organizacyjnym kawalkada
motocykli, prowadzona przez Henryka Daszkiewicza ze Œmi-
gla, wyruszy³a na trasê, która wiod³a przez Now¹ Wieœ, ̄ egro-
wo, ¯egrówko, Bielawy, Karœnice, Czacz, Przysiekê Polsk¹,
Star¹ Przysiekê Drug¹, Gniewowo, Wonieœæ, Karmin, Sp³awie,
Stare Bojanowo, Robaczyn, Niet¹¿kowo i Œmigiel. W tym cza-
sie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Koœcianie za-
prosili dzieci i m³odzie¿ do konkursów sprawdzaj¹cych wie-
dzê o ruchu drogowym. Po powrocie z trasy na uczestników
spotkania czeka³y konkurencje sprawnoœciowe przygotowane
przez Centrum Kultury i Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji. W przejeŸdzie pod poprzeczk¹ ( 105 cm) najlepszy okaza³
siê Aleksander Ratajczak z Robaczyna. Drugi by³ Micha³ Al-
breht z Robaczyna (110 cm), trzeci Henryk Daszkiewicz ze
Œmigla (115 cm). Tor przeszkód najlepiej pokona³ Przemys³aw
Jarczyñski z Lipna przed œmigielaninem Jackiem Klech¹ i Ka-
rolem Sikor¹ ze Starego Lubosza. Najwolniej w „¿ó³wim prze-
jeŸdzie” trasê pokona³ Przemys³aw Ka³ucki ze Œmigla przed
Jackiem Klech¹ i Krystianem Styziñskim (oboje ze Œmigla).
Jedynym motocyklist¹, który zaliczy³ konkurencjê „posi³ek
w czasie jazdy”, by³ Aleksander Ratajczak z Robaczyna. Wi-
dzowie wybrali drog¹ g³osowania naj³adniejszy motocykl. By³a
to Yamaha Waldemara Mendla z Koœciana. Zwyciêzcy otrzy-
mali puchary i dyplomy, które wrêczyli przedstawiciele œmi-
gielskich w³adz samorz¹dowych. Impreza zakoñczy³a siê za-
baw¹ taneczn¹ przy muzyce zespo³u Tic-Tak.

II Œmigielskie Spotkanie
Motocyklistów

Naj³adniejszy motocykl i jego w³aœciciel
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Organizatorzy II Spotkania Zmotoryzowanych sk³adaj¹

serdeczne podziêkowanie za pomoc w zorganizowaniu i prze-
prowadzeniu imprezy: naczelnikowi i pracownikom Wydzia³u
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Koœcianie,
komendantowi i pracownikom Posterunku Policji w Œmiglu,
Stra¿y Miejskiej, Henrykowi Daszkiewiczowi, Przemys³awo-
wi Józefiakowi, Zbigniewowi Œwiêtkowi, kierownikowi i pra-
cownikom MZGK w Œmiglu; za pomoc w trakcie Zlotu Zbi-
gniewowi Chudziñskiemu oraz sponsorowi imprezy firmie SPA
w Œmiglu.
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Gminne Centrum Informacji podaje, ¿e na
dzieñ 27 sierpnia b.r. posiada nastêpuj¹ce ofer-
ty pracy:
brygadzista – Jarogniewice
murarz - Pelikan
kierowca kat. C, E - Koœcian
lakiernik samochodowy - Koœcian
nauczyciel jêzyka angielskiego – Stary Lubosz, Przemêt
operator koparki CATERPILAR - Poznañ
œlusarz – spawacz - Poznañ
nauczyciel jêzyka niemieckiego – Stary Lubosz
tokarz – œlusarz - Czempiñ
sprzedawca – magazynier - Poznañ
malarz – szpachlarz - Koœcian
malarz - Koœcian
blacharz samochodowy – Stare Bojanowo
instalator sanitarny - Poznañ
stolarz meblowy - Boguszyn
spawacz na wypalarce - Czempiñ
kierowca kat. D - Koœcian
pracownik produkcyjny - Poznañ
mechanik samochodowy – Koœcian
nauczyciel fizjoterapii - Koœcian
sprzedawca produktów masowych - Œmigiel
sprzedawca - Czempiñ
nauczyciel prawa - Koœcian
Oferty zagraniczne:
stolarz – Niemcy
œlusarz – Niemcy
rzemieœlnik – metaloplastyk – Niemcy
stolarz – Irlandia
œlusarz – Irlandia
spawacz – Irlandia
rzeŸnik – Irlandia
rozbieracz miêsa – Irlandia
wykrawacz miêsa – Irlandia
absolwent Wy¿szej Szko³y Morskiej – Irlandia
majtek pok³adowy – Irlandia
malarz - Holandia
kombajnista przy karczowaniu lasów – Holandia
brukarz – Holandia
rzeŸnik - Holandia
spawacz – Holandia
pielêgniarka – Wielka Brytania
elektryk – Belgia
elektromechanik – Belgia
automatyk przemys³owy - Belgia

Jeœli potrzebujesz osób do:
- drobnych prac w gospodarstwie domowym
- opieki nad dzieckiem
- zbioru owoców
- prac ogrodniczych

Zg³oœ siê do nas !!!

Zachêcamy pracodawców do sk³adnia ofert pracy
 w Gminnym Centrum Informacji.

Poœredniczymy w znalezieniu
odpowiedniego kandydata na okreœlone stanowi-

sko.
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Proszê siê przedstawiæ czytelni-
kom.
Nazywam siê Peter de Corte. Urodzi-
³em siê w Duerne (Holandia) a miesz-
kam w Helmond. Z wykszta³cenia je-
stem in¿ynierem – projektantem insta-
lacji elektrycznych. Moje rodzinne
miasto nawi¹za³o kontakty z Lesznem.
Dziêki stowarzyszeniu Stichting Cari-
tas – Polen, w którym dzia³am, przy-
jecha³em do Wielkopolski.
Od którego roku datuj¹ siê pana
kontakty z Polsk¹ i gdzie pan na-
uczy³ siê naszego jêzyka?
Po raz pierwszy przyjecha³em do Pol-
ski w 1982 roku, do Katowic i Krako-
wa – do sióstr zakonnych, do domów
pomocy. PóŸniej mój brat organizowa³
wraz z grup¹ taneczn¹ spotkanie we
Wroc³awiu. Dziêki niemu mam kon-
takt z tym regionem. Stowarzyszenie,
w którym dzia³am, chce pomagaæ tam,
gdzie pomoc jest najbardziej potrzeb-
na.
Na pocz¹tku w kontaktach z Polakami
pos³ugiwa³em siê „rêkami i nogami”.
Zdecydowa³em siê na prywatny kurs jê-
zyka polskiego w Helmond. Przez trzy
lata uczy³em siê gramatyki.
Co sprawi³o, ¿e wybra³ pan Œmigiel
jako miejsce osiedlenia?
Trochê przez przypadek. Mój znajomy ze
Œmigla, Zenon Kozak poinformowa³
mnie, ¿e mo¿na tutaj kupiæ dom. Kupi-
³em go w 1999 roku od p. Skorupiñskich.
Wielu osobom znana jest pana dzia-
³alnoœæ w SPDiMN „Œwiat³o nadziei”.
Kiedy us³ysza³em, ¿e w Œmiglu powstaje
stowarzyszenie osób niepe³nospraw-
nych, od razu zdecydowa³em siê do nie-
go przy³¹czyæ. Jako mieszkaniec Œmigla
chcê pracowaæ dla naszego miasteczka.
Wiem, jak wygl¹da kwestia osób nie-
pe³nosprawnych w Holandii. Chcê poka-
zaæ, jak to tam robimy. Myœlê, ¿e to naj-
lepsza lekcja. Dziêki mojej dzia³alnoœci
mieszkañcy gminy Œmigiel otrzymali
miêdzy innymi: wózki inwalidzkie, mate-
race dmuchane, 38 aparatów s³uchowych
(na liœcie jest jeszcze 48 chêtnych osób),
materace szpitalne, rower trójko³owy,
lekarstwa, ³ó¿ka szpitalne.
Czy jest pan cz³onkiem innych pol-
skich stowarzyszeñ lub fundacji?
Jestem te¿ cz³onkiem stowarzyszenia
w Lesznie. Œmigiel jest jednak dla mnie
najwa¿niejszy.

W czym uda³o siê panu pomóc in-
nym w Wielkopolsce?
Do oko³o 40 szkó³ w Wielkopolsce za³a-
twiliœmy meble holenderskie – ³awki
i krzes³a. Do Leszna 50 tirami przetrans-
portowaliœmy szko³ê z Holandii, która
dzia³a³a jako szko³a nr 13. Tak¿e do in-
nych województw dostarczyliœmy 9 bu-
dynków szkolnych. Nasze stowarzysze-
nie dzia³a w ca³ej Polsce. W Wielkopol-
sce chcieliœmy otworzyæ bazê – póki co,
jest ona w moim domu.
Jak wed³ug pana przedstawia siê
obecna sytuacja osób niepe³nospraw-
nych w Polsce? Co powinniœmy zro-
biæ, aby by³o lepiej?
Porównuj¹c sytuacjê sprzed 20 lat
i z obecn¹, w Polsce jest ju¿ du¿o lepiej.
Wiele jednak trzeba jeszcze zrobiæ, miê-
dzy innymi krawê¿niki – to powa¿ny k³o-
pot dla osób z wózkami. Jeœli chodzi o po-
dejœcie Polaków do osób niepe³nospraw-
nych, te¿ siê wiele poprawi³o. Pamiêtam,
kiedy by³em pierwszy raz w Polsce z ko-
leg¹ na wózku inwalidzkim, nie mo¿na
by³o wjechaæ na rynek. W Holandii
mamy piêæ typów szkó³ specjalnych,
w Polsce niestety jeden.
Jak postrzega siê Polaków w Holan-
dii?
Czêsto kojarzy siê ich z kradzie¿¹ samo-
chodów i z prac¹ w rolnictwie. Nie zga-
dzam siê z tym. Z drugiej strony Holen-
drzy pamiêtaj¹, ¿e  w ich kraju podczas

II wojny œwiatowej walczy³o i ginê³o
najwiêcej Polaków. Wol¹ tak¿e do pra-
cy w rolnictwie przyj¹æ Polaka ni¿ Ho-
lendra. Polacy s¹ postrzegani jako do-
brze pracuj¹cy w tej bran¿y.
Ostatnio by³ pan w Œmiglu g³ów-
nym sponsorem jednodniowego
pleneru plastycznego dla dzieci
przebywaj¹cych na pó³kolonii zor-
ganizowanej przez Akcjê Katolick¹
i SPDiMN „Œwiat³o nadziei”.
By³a to udana impreza. Uczestniczy-
³o w niej 63 dzieci (w tym 13 spoza
pó³kolonii, które pomaga³y niepe³no-
sprawnym). Dzieci wykona³y piêkne
prace. Maj¹ du¿e zdolnoœci. We wrze-
œniu planujê zorganizowanie wystawy
tych prac.
Jakie s¹ pana plany na przysz³oœæ?
Pragnê dalej pracowaæ na rzecz po-
mocy dzieciom i m³odzie¿y. Chcê rów-
nie¿ promowaæ Œmigiel poza granica-
mi kraju (przet³umaczy³em historiê

Œmigielskiej Kolei Dojazdowej na jêzyk
holenderski dla strony internetowej).
Moim marzeniem jest te¿ za³o¿enie od-
dzia³u terapeutycznego w Œmiglu.
Jakie jest pana hobby?
Jestem kolekcjonerem kart telefonicz-
nych. Rysujê tak¿e piórkiem i o³ówkiem,
g³ównie twarze. Lubiê wycieczki rowero-
we i spacery.
Czy by³ ju¿ pan na urlopie?
Pracujê spo³ecznie. Najwspanialsze wa-
kacje dla mnie to takie, kiedy widzê
uœmiech dzieci.
Dziêkujemy za rozmowê i ¿yczymy
wszystkiego najlepszego.

Ilona Stró¿ak

Wywiad z Peter’em de Corte

Szanowna Redakcjo

Za Waszym poœrednictwem sk³adam
serdeczne podziêkowania za wsparcie
duchowe i rzeczowe wszystkim miesz-
kañcom gminy Œmigiel, a przede wszyst-
kim panu P. de Corte, za ofiarowanie mi
aparatu s³uchowego, który jest mi na-
prawdê potrzebny w u³atwianiu kontak-
tu z ludŸmi i otoczeniem. Równie ser-
decznie dziêkujê Piotrowi i Jurkowi Sa-
mol¹gom za dzieln¹ i obywatelsk¹ pod-
stawê, któr¹ wykazali.

Walentyna Majer
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Tegoroczne spotkanie zorganizowa-
ne przez Dom Kultury w Neufchateau
odby³o siê w dniach 20 lipca – 3 sierpnia.
Uczestniczy³a w nim m³odzie¿ z Portu-
galii, Rumunii, Polski i Francji. Ka¿da
grupa liczy³a 10 osób oprócz opiekuna
i t³umacza. Naszym opiekunem by³ pan
Wojciech Ciesielski. Rolê t³umacza pe³-

ni³a pani Joanna Kasperska Catala, która
tydzieñ przed spotkaniem z nami wysz³a
za m¹¿ za mieszkañca Neufchateau.
W sk³ad polskiej grupy wchodzi³y trzy
uczennice LO w Œmiglu: Joanna, Kinga
i Estera, Gosia ucz¹ca siê w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿ko-
wie Lidia i Michalina uczêszczaj¹ do li-
ceum w Koœcianie, a Patrycja, Rozalia,
Monika i Marta do Liceum w Lesznie.
Do Francji wyruszyliœmy 19 lipca. Po
ca³odniowej jeŸdzie zatrzymaliœmy siê na

350 tys. Nancy (stolica Lotaryngii), gdzie
istnieje wiele œladów pobytu Stanis³awa
Leszczyñskiego., Du¿e wra¿enie zrobi³
na nas zak³ad „Contrex” w miejscowoœci
Vittel, w którym produkowane s¹ napo-
je orzeŸwiaj¹ce. Byliœmy te¿ w redakcji
wielonak³adowej gazety „L’est Republica-
in”. Zapoznano nas tam z ca³ym proce-
sem powstawania gazety. Bardzo zainte-
resowa³ nas magazyn papieru, a w nim
olbrzymie „bele” wa¿¹ce tonê, i mierz¹-
ce oko³o 16 km. Na jedno wydanie gaze-
ty zu¿ywa siê 40 takich „bel”. W miejsco-
woœci Epinal zwiedzaliœmy zak³ad, gdzie
wytwarza siê tradycyjnymi metodami ilu-
stracje do ksi¹¿ek. W tym samym dniu
byliœmy w du¿ej krêgielni, gdzie odby³
siê miniturniej gry w krêgle. Nasz kie-
rowca, pan Janusz zdoby³ drugie miejsce,
w pierwszej dziesi¹tce znaleŸli siê te¿
Gosia i nasz opiekun. W pozosta³e dni
odbywa³y siê zajêcia w pracowniach szko-
³y, w której m³odzie¿ francuska uczy siê

Spotkanie m³odych w Neufchateau

M³odzie¿ w Alzey – druga od lewej
Pani Binzel

nocleg w niemieckiej miejscowoœci Rche-
inhessische Schweiz niedaleko Alzay,
w XVII - wiecznym m³ynie, gdzie mi³o
spêdziliœmy czas w towarzystwie gospo-
darzy, oraz  niemieckich wolontariuszy
pochodz¹cych z Rosji, którzy przyjecha-
li z dzieæmi na weekendowy wypoczynek.
Nocleg ten mo¿emy zawdziêczaæ pani
Binzel, Polce pracuj¹cej w starostwie

w Alzay. Wraz z mê¿em bardzo serdecz-
nie opiekowa³a siê nami, a nastêpnego
dnia oprowadzi³a nas po swoim uroczym
miasteczku po³o¿onym wœród nadreñ-
skich winnic. W drodze do Neufchateau
zwiedziliœmy Metz. Wtedy to przyda³a
nam siê znajomoœæ francuskiego Moni-
ki. Dotarliœmy do Neufchateau oko³o

godziny 19:00. Od razu prze¿yli-
œmy szok, gdy¿ organizatorzy po-
dzielili wszystkich uczestników
tak, aby w ka¿dym pokoju miesz-
ka³o po 2-3 przedstawicieli danego
kraju. Mimo obecnoœci t³umacza
pocz¹tkowo istnia³a miêdzy nami
du¿a bariera jêzykowa. Okaza³o siê
bowiem, ¿e jedynie Rumuni biegle
mówi¹ po francusku, Portugalczy-
cy natomiast prawie w ogóle nie po-
s³uguj¹ siê tym jêzykiem. W naszej
grupie jedynie Monika dobrze zna

francuski, Gosia, Marta i Patrycja ucz¹
siê tego jêzyka zbyt krótko, by siê nim
pos³ugiwaæ. Pozosta³e osoby
mówi¹ po angielsku, co na niewie-
le nam siê przyda³o.

Kolejn¹ rzecz¹, która nas zdu-
mia³a, by³o zachowanie m³odzie¿y
francuskiej. S¹ bardzo spontanicz-
ni, bezpoœredni, czasami w naszym
odczuciu zbyt ha³aœliwi. Zaskoczy-
³o nas, ¿e nie mo¿na siê z nimi
porozumieæ po angielsku. Jeœli
chodzi o Rumunów, okaza³o siê, ¿e
wiêkszoœæ z nich ma zamo¿nych

rodziców i od 9 lat ucz¹ siê
francuskiego. Niektórzy
z nich okazali siê bardzo mili, za-
w³aszcza dziewczyna o imieniu
Anca, z któr¹ zaprzyjaŸni³a siê
Monika. Z kolei Portugalczycy,
mimo ¿e wiêkszoœæ nie mówi³a ani
po angielsku, ani po francusku, byli
bardzo sympatyczni i szybko na-
wi¹zali kontakty z innymi. Miesz-
kaliœmy wspólnie w budynku pe³-
ni¹cym rolê schroniska. Odbywa-
³y siê w nim te¿ ca³odniowe pó³ko-

lonie dla dzieci. Zaskoczeniem dla nas
by³o to, ¿e dzieciom pozostawia siê du¿o
swobody. Wykazuj¹ one du¿¹ samodziel-
noœæ i œmia³oœæ w nawi¹zywaniu kontak-
tów, czego nam brakowa³o. Zajêcia, dla
nas odbywa³y siê wg harmonogramu,
nad realizacj¹ którego czuwa³a dyrektor
Domu Kultury w Neufchateau Marie
Lecomte. Co drugi dzieñ wyje¿d¿aliœmy
na wycieczki. Na pocz¹tek zwiedziliœmy
Neufchateau, nastêpnie licz¹ce ponad

renowacji starych mebli. Zajêcia te pro-
wadzi³a absolwentka Akademii Sztuk
Piêknych w Mediolanie. Pod jej kierun-
kiem wykonywaliœmy funkcjonalne me-
ble z kartonu. Wielu z nas pierwszy raz
pos³ugiwa³o siê pistoletem do kleju czy
no¿em do tapet. Czêœæ osób pracowa³a
pod kierunkiem artysty plastyka, wyko-
nuj¹c postacie ludzkie z kartonu, które
zostan¹ spalone podczas karnawa³u.
Przez pierwszy tydzieñ ka¿da z ekip
przedstawia³a w³asny program, w którym
prezentowa³a swój kraj oraz program
o tematyce ekologicznej. My swoje wy-
st¹pienie rozpoczêliœmy tañcem narodo-
wym – polonezem. Zaprezentowaliœmy
te¿ swoje stroje narodowe, które wypo-
¿yczy³ nam pan Rafa³ Rosolski, kieruj¹-
cy Zespo³em Pieœni i Tañca ¯eñcy Wiel-

Mer z uczniami

Polskie dziewczyny na tle stwora
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kopolscy z Niet¹¿kowa. Konkurs o na-
szym kraju cieszy³ siê du¿ym powodze-
niem i wykaza³, ¿e szczególnie nasi kole-
dzy z Rumunii i ich opiekun wykazali siê
du¿ymi wiadomoœciami na temat Polski.
Olbrzymie wra¿enie na zebranych zrobi-

Od 20 lipca do 2 sierpnia œmigielscy
plastycy – Antoni Szulc (kierownik sek-
cji plastycznej w Œmiglu), Anna Hrynie-
wicz (malarka), Justyna Ziegler (cz³onek
sekcji plastycznej Centrum Kultur y
w Œmiglu) przebywali w Neufchateau na
zaproszenie tamtejszych artystów. Spo-
tkali siê tam z wielk¹ serdecznoœci¹ fran-
cuskich plastyków i bardzo mi³ym przy-
jêciem. Dla Polaków zorganizowano
plenery malarskie na piêknie po³o¿onych
terenach Lotaryngii, w urokliwych wio-
skach z architektur¹ pochodz¹c¹ nawet
z XIII wieku– prawdziwy raj dla malarzy.
Wieczorami wspólne biesiady sprzyja³y
lepszemu poznaniu siê, wymianie do-
œwiadczeñ i nawi¹zywaniu przyjaŸni.

Œmigielscy artyœci pragn¹ z³o¿yæ ser-
deczne podziêkowanie za goœcinê swym
francuskim przyjacio³om –Serge Rousse,
Henry Dodey, Jean Pierre Cherrier,
Marie Therese Bodenreider, Nicole
Mougenot.

Justyna Ziegler

Polscy malarze we
FrancjiNa wniosek radnego Bernarda Jago-

dzika podjêto rozmowy z Powiatowym
Urzêdem Pracy w Koœcianie w sprawie
utworzenia w gminie Œmigiel miejsca
potwierdzania gotowoœci do podjêcia pra-
cy przez bezrobotnych mieszkañców
gminy. Miejscem, gdzie bezrobotni mo-
gliby potwierdzaæ swoj¹ gotowoœæ do
pracy, by³oby Centrum Kultury w Œmi-
glu.
Warunkiem utworzenia takiego punktu
jest spe³nienie przez gminê warunków
umo¿liwiaj¹cych PUP pracê w systemie
informatycznym. Wi¹¿e siê to z koniecz-
noœci¹ za³o¿enia bezpoœredniego po³¹-
czenia telefonicznego i udostêpnieniem
pracownikom Powiatowego Urzêdu Pra-
cy komputerów o odpowiedniej konfigu-
racji i parametrach.
Po spe³nieniu powy¿szych warunków
uruchomienie miejsca potwierdzenia
gotowoœci do pracy w gminie mog³oby
nast¹piæ od listopada 2003 r. Wstêpnie za-
proponowano, aby mieszkañcy Przysie-
ki Polskiej, Starej Przysieki Pierwszej
i Starej Przysieki Drugiej z uwagi na

³atwiejsze po³¹czenie komunikacyjne
z Koœcianem potwierdzali sw¹ gotowoœæ
do pracy w Powiatowym Urzêdzie Pracy
w Koœcianie. Jednak na tak¹ propozycjê
Urz¹d Pracy nie wyrazi³ zgody, gdy¿
wprowadzenie wyj¹tków i uzale¿nienie
miejsca potwierdzania gotowoœci do pra-
cy od miejsca zamieszkania spowodowa-
³oby k³opoty organizacyjne z uwagi na to,
¿e grupa, która objêta mia³aby byæ t¹
akcj¹ nie jest sta³a, a bezrobotni rejestruj¹
siê, podejmuj¹ pracê i trac¹ prawo do
œwiadczeñ w ró¿nych okresach.
Powy¿szy temat omawiano równie¿ na
posiedzeniu Komisji Spraw Spo³ecznych
Rady Miejskiej Œmigla, która ostatecznie
popar³a propozycjê Powiatowego Urzêdu
Pracy w Koœcianie, aby zmianê miejsca
potwierdzania gotowoœci do pracy od³o-
¿yæ do 2004 r. kiedy oka¿e siê, jak plano-
wane zmiany w ustawie o zatrudnieniu
i przeciwdzia³aniu bezrobociu wp³yn¹ na
liczbê bezrobotnych i zakres zadañ urzê-
dów pracy i gmin, a w szczególnoœci
gminnych oœrodków pomocy spo³ecznej.

D.S.

Rejestracja bezrobotnych

wieczoru podsumowuj¹cego europejskie
spotkanie m³odych.

Bardzo ciekawy program przygoto-
wa³a m³odzie¿ rumuñska. W strojach
narodowych wykonali kilka swoich tañ-
ców. Zaprosili nas równie¿ do degustacji

ich narodowych potraw. ¯ywio³o-
wy, pe³en ekspresji, tañca i œpiewu
program przedstawili Portugalczy-
cy. Francuzi przygotowali ciekawy
quiz przypominaj¹cy nasze „Ka-
lambury”. Du¿o œmiechu by³o przy
odgadywaniu pytañ z dziejów Fran-
cji.

Francuskie miasta i miastecz-
ka, sklepy prawie nie ró¿ni¹ siê od
polskich, jedynie stan polskich
dróg znacznie ró¿ni siê na nieko-
rzyœæ od francuskich. We Francji

znajduje siê bardzo du¿o koœcio³ów wy-
budowanych w stylu romañskim i gotyc-
kim. Do koœcio³a chodzi niewielu ludzi,
o czym przekonaliœmy siê podczas nie-
dzielnej mszy w Neufchateau. Zaskocze-
niem dla nas by³o, ¿e rolê ministrantów
pe³ni¹ kobiety, a tak¿e dziewczynki. Bar-
dzo mi³y by³ dla nas ksi¹dz odprawiaj¹cy
mszê, na zakoñczenie której zaœpiewali-
œmy kilka piosenek religijnych. Byliœmy
tak¿e w piêknie po³o¿onej wiosce Dore-
my – la – Pussella, niedaleko Neufchate-

au, gdzie urodzi³a siê bohaterka narodo-
wa Francji z okresu œredniowiecza Joan-
na D’Arc. Znajduje siê tam teraz piêkna
bazylika i klasztor ¿eñski.

Francuzi ¿yj¹ na du¿ym luzie, s¹ jak-
by mniej zestresowani, bardziej ¿yczliwi
dla siebie ni¿ Polacy. Za to niestety za-
równo m³odzi jak i doroœli pal¹ du¿o pa-
pierosów. Jedynymi, którzy nie palili
wœród oko³o 50 uczestników spotkania
m³odych, byli Polacy. Francuzi inaczej ni¿
my spo¿ywaj¹ posi³ki. Najpierw jedz¹
zimne przek¹ski, potem danie na ciep³o,
nastêpnie deser. Do obiadu i na kolacjê
podawane s¹ tak¿e bardzo smaczne sery.
Natomiast œniadanie sk³ada³o siê z kawy,
kakao, mleka, herbaty podanych w mi-
seczkach oraz bagietek z d¿emem. Posi-
³ek trwa o wiele d³u¿ej ni¿ w Polsce. Miê-
dzy godzin¹ 1200 i 1400 w szko³ach i zak³a-
dach pracy jest przerwa obiadowa, dla-
tego o tej porze zape³niaj¹ siê restaura-
cje, bary i uliczne kafejki.

Wyjazd do Francji wykaza³, i¿ powie-
dzenie, ¿e podró¿e kszta³c¹, jest prawdzi-
we. Przekonaliœmy siê, ¿e warto uczyæ
siê jêzyka. Poznaliœmy kulturê, obyczaje
krajów jednocz¹cej siê Europy. Podoba-
³a nam siê otwartoœæ, poczucie w³asnej
wartoœci u Francuzów.

Michalina M., Wojtek C.

³a pantonima, w przygotowaniu której po-
móg³ nam pan Janusz Dodot – dyrektor
artystyczny sceny teatralnej z Koœciana
oraz muzyka w wykonaniu Justyny, opie-
kunki dzia³aj¹cego przy parafii farnej
zespo³u „ICHTIS”. W koñcowej czêœci
polskiego wieczoru zaprosilismy wszyst-
kich do wykonania poloneza. Francuzi za-
proponowali, byœmy jeszcze raz przedsta-
wili pantonimê podczas po¿egnalnego

Polska ekipa w krêgielni
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Czeœæ!
Ju¿ nie mog³em siê doczekaæ, kiedy podzielê siê z wami wielk¹ nowin¹! Nawet siê nie domyœlacie! WyobraŸcie sobie, ¿e mam
... zgadnijcie sami, co. Rozwi¹¿cie krzy¿ówkê, litery z zaznaczonych pól s¹ odpowiedzi¹.

Oczywiœcie, to œrodkowy piesek. Sami widzicie, ¿e jest wspania³y!
Pamiêtam, ¿e kiedyœ wymyœliliœcie jak mnie nazwaæ. Proszê was teraz o wymyœlenie imienia dla mojego psa. Macie tyle pomy-
s³ów, ¿e doskonale poradzicie sobie z tym zadaniem. Wasze propozycje przyœlijcie na kartkach do Centrum Kultury w Œmiglu,
a ja wybiorê spoœród nich (razem z moim psem) to imiê, które najbardziej nam siê spodoba. Na zwyciêzcê czeka oczywiœcie
nagroda!
Niestety nikomu nie uda³o siê prawid³owo wykonaæ zadania z nr 6. Czytajcie dok³adnie moje wskazówki!

Pozdrawiam - Œmiglaczek

Tak! Tak! Tak!!! Mam psa! Znalaz³em go na ulicy, a dok³adniej to on mnie znalaz³, a mo¿e znaleŸliœmy siê nawzajem. Spacero-
wa³em sobie ulicami naszego miasta. Nagle zauwa¿y³em, ¿e krok w krok za mn¹ idzie ma³y, smutny piesek. Wiem, ¿e nie
nale¿y zbli¿aæ siê do obcych psów, wiêc tylko ostro¿nie spogl¹da³em na niego. Skrêci³em w prawo- on za mn¹, w lewo- on te¿
w lewo. Zaczê³o siê ju¿ œciemniaæ, wiêc wróci³em do domu. Otwieram drzwi, a ma³y piesek siada przed moim domem i ¿a³o-
œnie patrzy. Nie mog³em go zostawiæ na ulicy! Zabra³em do siebie i da³em mu jeœæ. Psiak najpierw niepewnie popatrzy³ na mnie,
potem na miskê, jeszcze raz na mnie… zbli¿y³ siê do miski i odszed³ dopiero gdy by³a pusta. By³ bardzo g³odny. Pomyœla³em,
¿e kiedy siê najad³, to teraz pewnie sobie pójdzie. Otworzy³em drzwi, ale pies pomacha³ tylko ogonem i zamiast wyjœæ, wskoczy³
na mój fotel i weso³o pomruga³ œlepkami. Od tego czasu jest u mnie. Mam teraz mojego w³asnego psa! Bardzo go lubiê!
Chodzimy razem na spacery, razem siê bawimy i razem mieszkamy. Jesteœcie pewnie ciekawi, jak on wygl¹da. Spróbujcie
zgadn¹æ, który z psów jest mój. Podpowiem wam tylko, ¿e ma krótki ogonek, nie ma ³at i jest taki g³adki, bo ma króciutk¹
sierœæ. Czy ju¿ wiecie, który to?
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Og³oszenia drobne
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 wrzeœnia 2003 roku Sekcja
Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Koœcia-
nie, w ramach dzia³añ prewen-
cyjno – edukacyjnych „STOP
ŒMIERCI”, organizuje Kon-
kurs Samochodowy, który ma
na celu populary-zacjê spor-
tów motorowych i edukacjê
spo³eczeñstwa w zakresie bez-
pieczeñstwa ruchu drogowe-
go.
Czêœci¹ sk³adow¹ konkursu
bêdzie miêdzy innymi mini-
rajd samochodowy oraz pró-
by techniczne samochodami
marki Fiat Punto. Swój udzia³
w imprezie zapowiedzieli
cz³onkowie Sekcji Pojazdów
Zabytkowych Automobilklu-

Mieszkanie do wynajêcia
tel. 5 188 489

Skup palet Euro. Transport – faktura – zamiana
tel. 0 503 773 996

Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy” dzia³aj¹cy przy
Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie og³asza za-
pisy do grupy tanecznej.
Zapraszamy dzieci w wieku od 12 do 14 lat. Spotkanie organi-
zacyjne odbêdzie siê 16 wrzeœnia (wtorek) o godz. 17.00 w au-
li Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie.
Serdecznie zapraszamy!

4.08.2003 – po¿ar nieu¿yt-
ków w Œmiglu

5.08.2003 – po¿ar zbo¿a
o pow. 2,5 ha w Œmiglu

13.08.2003 – po¿ar stogu
w Machcinie

13.08.2003 – po¿ar rowu
w Poladowie

15.08.2003 – zabezpiecze-
nie minitrathlonu

19.08.2003 – po¿ar kot³ow-
ni w Œmiglu

19.08.2003 – po¿ar œmiet-
niska w Bronikowie

20.08.2003 – po¿ar gara¿u,
Œmigiel, Pl.Rozstrzelanych

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 lipca
Na drodze Niet¹¿kowo – Lesz-
no kieruj¹cy samochodem
osobowym Fiat 126 p miesz-
kaniec gm. Lipno, jad¹c od
strony Niet¹¿kowa, z nieusta-
lonych przyczyn zjecha³ na
przeciwleg³y pas ruchu i ude-
rzy³ w drzewo. Kierowca z ob-
ra¿eniami g³owy i klatki pier-
siowej zosta³ odwieziony do
szpitala.
19 sierpnia
Oko³o godz. 1355 na drodze
Koœcian – Ponin 56 – letnia
mieszkanka gminy Œmigiel,
kieruj¹c samochodem osobo-
wym z nieustalonych przy-
czyn zjecha³a na lewy pas ru-
chu a nastêpnie na pobocze,
gdzie samochód uderzy³
w drzewo. Kobieta dozna³a
z³amania krêgos³upa.
23 sierpnia
O godz. 1810 w Sp³awiu zatrzy-
mano 47 – letniego mieszkañ-
ca gm. Œmigiel, który jecha³
rowerem w stanie nietrzeŸwo-
œci - 2,5 ‰
24 sierpnia
W Przysiece Starej Drugiej
o godz. 2210, zatrzymano 23 –
letniego mieszkañca gminy
Œmigiel, kieruj¹cego rowe-
rem w stanie nietrzeŸwoœci –
2,25‰
28 sierpnia
W œmigielskim oddziale PKO
ujawniono fa³szywy banknot
o nominale 100 z³.
29 sierpnia
O godz. 045 na ul. Kiliñskiego
w Œmiglu zatrzymani dwaj ro-
werzyœci, 22 - letni i 23 – letni
mieszkañcy Œmigla. Stwier-
dzono u nich 1,46‰ i 1,30‰
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.
29 sierpnia
Ok. godz. 1745 w Œmiglu, za-
trzymano 42 – letniego miesz-
kañca D¹browy, który kiero-
wa³ samochodem Ford Tau-
rus, bêd¹c w stanie nietrzeŸ-
woœci – 3,78‰
30 sierpnia
W Œmiglu o godz. 2215, w³ama-
no siê do domu jednorodzin-
nego. Nieznani sprawcy za-

brali zestaw komputerowy,
dwa z³ote ³añcuszki, 50 z³ i kar-
tê bankomatow¹.
31 sierpnia
W Czaczu, o godz. 1935 zatrzy-
mano pijanego rowerzystê –
mieszkañca gm. Œmigiel
(1,73‰)
31 sierpnia
W godzinach nocnych w Œmi-
glu na ul. Staszica skradziono
4 szt. oryginalnych ko³paków
do samochodu Toyota Corol-
la na szkodê firmy z Gdyni.
2 wrzeœnia
Nieznani sprawcy w³amali siê
do jednej z hal by³ych zak³a-
dów miêsnych w Œmiglu, sk¹d
skradli sprê¿arkê Copoland,
wielokr¹¿ek stalowy, wózki do
przewo¿enia miêsa, haki oraz
b l a c h y  k w a s o o d p o r n e .
£¹czna wartoœæ skradzionych
przedmiotów zosta³a oszaco-
wana na 5.770 z³.

Fundacja Ekonomistów Œro-
dowiska i Zasobów Natural-
nych w Bia³ymstoku w poro-
zumieniu z Ministerstwem
Œrodowiska zachêca miesz-
kañców naszej gminy do w³¹-
czenia siê 22 wrzeœnia w ob-
chody „Dnia Bez Samocho-
du”.
G³ównym celem kampanii jest
kszta³towanie proekologicz-
nych wzorców zachowañ oraz
popular yzacja transpor tu
miejskiego przyjaznego œro-
dowisku.
D¹¿¹c do podniesienia pozio-
mu œwiadomoœci spo³eczeñ-
stwa poprzez podejmowanie

bu Wielkopolskiego. Organi-
zatorzy zapraszaj¹ do udzia³u
w³aœcicieli czterech kó³ek (po-
jazdy zabytkowe mile widzia-
ne) i sympatyków sportów
motorowych.  Aby wzi¹æ
udzia³  w konkurencjach
technicznych, wystarczy po-
siadaæ prawo jazdy kat. B.
Konkurencja g³ówna rozgry-
waæ siê bêdzie o Puchar Sta-
rosty Koœciañskiego.
Z przyczyn organizacyjnych
prosimy o zg³aszanie udzia³u
w rajdzie w Sekcji Ruchu Dro-
gowego KPP w Koœcianie, tel.
5 12 70 01 wew. 129.
Szczegó³owy program zosta-
nie opublikowany w póŸniej-
szym terminie.

KOMUNIKAT

PODZIÊKOWANIE
Sekcja Plastyczna w Centrum
Kultury w Œmiglu serdecznie
dziêkuje ksiêgarni Pana Cze-
s³awa Turkowiaka za przeka-
zanie na rzecz sekcji kilkuna-
stu kompletów farb plakato-
wych, masy papierowej, gliny
rzeŸbiarskiej.

A.Szulc

„22 wrzeœnia 2003 –
Europejski Dzieñ Bez

Samochodu”
dyskusji na temat transportu
samochodowego, natê¿enia
ruchu, zmniejszenia zanie-
czyszczeñ powietrza, obni¿e-
nia poziomu ha³asu, szersze-
go wykorzystania komunika-
cji zbiorowej lub alternatyw-
nej – bez szkody dla komfor-
tu, czasu trwania, czy kosztów
podró¿y – a poprzez to uwra¿-
liwienie i skierowanie uwagi
mieszkañców na ich najbli¿-
sze otoczenie minister œrodo-
wiska – Czes³aw Œleziak ape-
luje o poparcie tej inicjatywy.
Do apelu do³¹czaj¹ siê w³adze
samorz¹dowe Œmigla i redak-
cja „Witryny Œmigielskiej”.

Z kronik
OSP
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Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu informu-
je, ¿e od wrzeœnia 2002 roku
rozpoczyna sw¹ dzia³alnoœæ
Miejsko – Gminna Szkó³ka
Pi³ki No¿nej. Jej pomys³o-
dawc¹ jest burmistrz Œmigla
Józef Cieœla, zarazem prezes
jednego z klubów pi³karskich
w naszej gminy.
Celem powstania szkó³ki jest
wychowanie m³odego pokole-
nia w duchu sportowej rywa-
lizacji, szkolenie kandydatów
do klubów pi³karskich na te-
renie gminy Œmigiel, wype³-

nienie zainteresowanym
ch³opcom wolnego czasu oraz
stworzenie w dalszej perspek-
tywie mo¿liwoœci rozwoju
sportowego w jednym z klu-
bów pi³karskich.
Miejsko – Gminna Szkó³ka
Pi³ki No¿nej bêdzie samo-
dzieln¹, niezale¿n¹ od pi³kar-
skich klubów sportowych or-
ganizacj¹ szkoleniow¹, podle-
gaj¹c¹ bezpoœrednio kierow-
nikowi Oœrodka Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu,
a zrzeszaj¹c¹ ch³opców z tere-
nu ca³ej gminy.

UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Treningi do koñca roku 2003
odbywaæ siê bêd¹ raz w tygo-
dniu na Miejsko – Gminnym
Stadionie w Œmiglu.

Nabór do szkó³ki pi³kar-
skiej dotyczy ch³opców za-
mieszka³ych na terenie
gminy Œmigiel, urodzonych
w latach 1994 – 1988.

Zapisy – 8 wrzeœnia (ponie-
dzia³ek), godz. 16:00, na
w/w stadionie, na trenin-
gach oraz w Oœrodku Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu.
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W œwi¹teczne popo³udnie 15 sierpnia odby³ siê w Œmiglu
IX Otwarty Minitriathlon. Na starcie stanê³o 35 uczestników,
z których najm³odszy mia³ zaledwie 12 lat, natomiast najstar-
szy ponad 62 lata.
Zawodników, zawodniczki oraz kibiców przywita³ burmistrz
Œmigla Józef Cieœla. Otwieraj¹c minitriathlon, ¿yczy³ wszyst-
kim wspania³ej zabawy i dobrych wyników sportowych.
Minitriathlon rozpocz¹³ siê tradycyjnie p³ywaniem na ró¿nych
dystansach od 25 do 100 metrów w zale¿noœci od kategorii
wiekowej. Nastêpnie komisja obliczy³a straty poszczególnych
zawodników do najlepszego i z takimi stratami zawodnicy wy-
ruszyli na trasê, najpierw kolarsk¹ a nastêpnie biegow¹.

IX MINITRIATHLON – ŒMIGIEL 2003

W kategorii ch³opców 11 – 13 lat po pokonaniu 25 m w base-
nie, 2,5 km rowerem oraz 800 m biegu I miejsce zaj¹³ £ukasz
Kraczewski - Œmigiel (w czasie ³¹cznym 12 min 34 sek.),
II miejsce £ukasz Ambro¿y - Œmigiel, III miejsce Da-
riusz Talikadze - Koœcian.
W kategorii ch³opców 14 – 16 lat po pokonaniu 50 m w base-
nie, 5 km rowerem oraz 1,5km biegu zwyciê¿y³ Artur Przy-
bylak - Leszno (w czasie ³¹cznym 20 min 18 sek.), II miej-
sce zaj¹³ Bartosz Œwi¹tkowski - Koœcian, III miejsce
£ukasz Jankowiak - Œmigiel
W kategorii OPEN kobiet po pokonaniu 50 m w basenie, 5 km
rowerem oraz 1,5 km biegu I miejsce mia³a Agnieszka Nic-
kowska - Koœcian (w czasie ³¹cznym 22 min 19 sek.),
II Katarzyna Kania - Poniec, III Ma³gorzata Wlek³y - Ko-
œcian, IV Malgorzata Adamczak - Œmigiel, V Katarzyna
Owak - Poznañ
W kategorii OPEN mê¿czyzn po pokonaniu 100 m w basenie,
12,5 km rowerem oraz 5 km biegu I miejsce zaj¹³ Marcin
Owak - Poznañ (w czasie ³¹cznym 42 min 54 sek.),
II miejsce Gerard Wlek³y - Koœcian, III miejsce Hubert
Ratajczak - Œmigiel, IV miejsce Mariusz Golec - Ksiêgin-
ki, V Roman Talikadze - Koœcian, VI Piotr Mulczyñski -
Œmigiel.
W kategorii open kobiet puchary dla najlepszych trzech pañ
ufundowa³ burmistrz Œmigla Józef Ciesla.
W kategorii open mê¿czyzn puchary dla najlepszych trzech
panów ufundowa³ starosta koœciañski Andrzej Jêcz.

Zawodniczki i zawodnicy otrzymali te¿ wiele innych ciekawych
nagród rzeczowych.
Ponadto rozlosowany zosta³ wœród wszystkich uczestników
rower turystyczny sponsorowany przez „Auto – Komis” Woj-
ciecha Domaga³y.
Sponsorami IX Minitriathlonu Œmiglelskiego byli:

„Auto – Komis” Wojciecha Domaga³y
Piekarnia Danuty Grygier Œmigiel
Agnieszka i Piotr Balcer - sklep „GIN” w Œmiglu

IX Minitriathlon zorganizowa³ Oœrodek Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Œmiglu. Wspó³organizatorami by³o Centrum Kultu-
ry w Œmiglu i Stowarzyszenie „Wiatraki”.
Organizatorzy dziêkuj¹ za pomoc w przeprowadzeniu impre-
zy Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Œmi-
glu oraz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œmiglu.

Zygmunt Ratajczak
foto. Aniata

Zwysiêzcy z burmistrzem

Biegi

Na basenie
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W ramach rajdu odby³y siê nastêpuj¹ce konkurencje:
- przejazd tras¹ rajdow¹ z zaliczeniem po drodze 5 zabytków

oraz 3 obiektów przyrody (z mapk¹)
- sprawnoœciowy tor przeszkód, tj. slalom samochodowy po³¹-

czony z wjazdem ty³em do tzw. gara¿u
- konkurs wiedzy o zabytkach Ziemi Œmigielskiej oraz przepi-

sach ruchu drogowego
- konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.

II RAJD RODZINNY DLA ZMOTORYZOWANYCH PO ZIEMI
ŒMIGIELSKIEJ

Zwyciêzcy w kategorii samochodów otrzymali puchary Bur-
mistrza Œmigla i dyplomy:
I miejsce – za³oga Feliksa Banasika ze Œmigla – 150 pkt.,
II miejsce – za³oga Jacka Maækowiaka ze Œmigla – 136pkt.,
III miejsce – za³oga Eugeniusza Stachowskiego z Gliñska

– 127pkt.,
IV miejsce – za³oga Wita Kreuschnera ze Œmigla – 82pkt.,

Zwyciêzcy w kategorii motocykli otrzymali puchary burmistrza
Œmigla i dyplomy:
I miejsce – Andrzej Wróblewski z Koœciana – 140pkt.
II miejsce – Pawe³ Koz³owski z Widziszewa – 115pkt.

Statuetkê za udzia³ w rajdzie otrzyma³a z r¹k organizatora za-
³oga burmistrza Œmigla.

Wyró¿nienia – statuetki otrzymali tak¿e Janusz Witomski –
so³tys Jezierzyc oraz Janusz Kretschmer z Koœciana.
Imprezie na mecie towarzyszy³y zabawy i gry dla doros³ych
i dzieci:

- konkurs rzutu lotk¹ do tarczy wygra³ Adam Macio³ek
- bieg w workach wygra³ Patryk Waszyk z Leszna
- konkurs rzutu ringiem na krzy¿ak wygra³ Jakub Œliwa z Po-

znania
- konkurs rzutu szyszkami do kosza wygra³a Ania Micha³ow-

ska z Jezierzyc
- konkurs strzelania z wiatrówki:

I miejsce wœród pañ – Anna Skotarczak ze Œmigla,
II miejsce wœród panów – Dominik Nowak z Koœciana i Mi-
cha³ Rado³a z Leszna.

W trakcie rajdu odbywa³a siê sprzeda¿ losów. G³ówn¹ nagro-
dê – rower sponsorowany przez Firmê „SZAWER” z Leszna
– wylosowa³a Urszula Szymkowiak z Osiecznej. Sponsorami
imprezy byli – sklep Agnieszki i Piotra Balcerów ze Œmigla,
„SZAWER” – Leszno Hurtownia Rowerów, Boles³aw Burlaga
z Leszna - sklep „Sportfan”, ksiêgarnia Turkowiak - Œmigiel,
sklep „Gaja” - Jadwiga Grzeszczyk, Œmigiel, sklep sportowy –
Roman Stachowski, Œmigiel, sklep z upominkami – Wojciech
Miko³ajczak, Œmigiel, Jan i Maria Lisiak, Sp³awie, Ireneusz
Owak, Bronikowo, Krzysztof Moszak „Rêczne Malowanie
Reklam”, Œmigiel.
Stowarzyszenie „Wiatraki” oraz Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu – organizatorzy rajdu, sk³adaj¹ podziê-
kowania za pomoc w przebiegu rajdu so³tysowi, mieszkañcom
Jezierzyc, Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Œmiglu, „Gazecie Koœciañskiej” za patronat medialny
i popularyzacjê uroków Ziemi Œmigielskiej, Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej w Œmiglu za zabezpieczenie imprezy, Pani Doro-
cie Kretschmer i pozosta³ym letnikom z Jezierzyc, – pracow-
nikom Centrum Kultury za wystawê prac malarskich miesz-
kañca Jezierzyc Arkadiusza Cypriana oraz Anny Hryniewicz –
Szulc i Antoniego Szulca.
Udzia³em w rajdzie zaakcentowali sw¹ obecnoœæ wicewojewo-
da Wielkopolski Waldemar Witkowski, senator RP Zbigniew
Kulak, wiceminister ds. mieszkalnictwa Wies³aw Szczepañski,
burmistrz Czempinia Dorota Lew, zastêpca komendanta Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie pan Hieronim Schwarz.

Zygmunt Ratajczak
foto ¯aneta Klecha
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S p or t
Tenisiœci sto³owi Polonii
Arsena³ Œmigiel przygoto-
wywali siê do tegorocznych
rozgrywek u siebie w szko-
le oraz na obozie. Tam mie-
li okazjê rywalizowaæ z naj-
lepszymi zawodnikami wo-
jewództwa.

Grupa, która trenowa³a
w Œmiglu, liczy³a osiem osób.
Opiekowa³a siê nimi Danuta
Strzelczyk. Trenowali trzy
razy w tygodniu po dwie go-
dziny. Na treningach du¿¹

Micha³ Szkudlarek ca³y
czas trzyma formê. Najlep-
szym dowodem na to s¹
wyniki, jakie osi¹ga w bie-
gach, w których jak zawsze
startuje regularnie.

15 sierpnia biegacz z Przy-
sieki Polskiej startowa³ w Ko-
bylinie w Biegu Pi³sudskiego.
Dystans wynosi³ piêtnaœcie
kilometrów. W swej grupie
wiekowej zaj¹³ tam drugie
miejsce.

Nastêpna impreza czeka³a

W przys³owiow¹ kratkê gra-
li pi³karze Pogoni 1929
Œmigiel w pierwszych me-
czach tegorocznych rozgry-
wek.

Rozegrali do tej pory trzy
mecze. W pierwszym, 9 sierp-
nia na wyjeŸdzie pokonali 1:0
Orkan Chorzemin. Zwyciê-
skiego gola zdoby³ Mi³osz
Grzelak.

Ju¿ wkrótce w Koœcianie
odbêdzie siê impreza, ja-
kiej w tym mieœcie jeszcze
nie by³o - Mistrzostwa Œwia-
ta Juniorów w Trójboju Si-
³owym. Na pewno warto
przyjœæ i kibicowaæ zawod-
nikom, a szczególnie Karo-
lowi Kopience, jednemu
z kandydatów do medalu.

Mistrzostwa odbêd¹ siê
w dniach od 9 do 14 wrzeœnia.
Swój przyjazd zapowiedzia³y
ekipy z ponad trzydziestu
pañstw.

Polacy na pewno walczyæ
bêd¹ o medale, w tym sporcie

23 sierpnia cz³onkowie
Stowarzyszenia Dzieci i M³o-
dzie¿y Niepe³nosprawnej
„Œwiat³o Nadziei” wyjechali do
Soko³owic. Pobyt tam na pew-
no nie by³ czasem zmarnowa-
nym. W trakcie spotkania
mo¿na by³o upiec kie³baski,
zjeœæ ciasto oraz wzi¹æ udzia³
w licznych konkursach przy-
gotowanych zarówno dla dzie-
ci jak i doros³ych. Padaj¹cy
deszcz nie odstraszy³ cz³on-
ków stowarzyszenia. Zorgani-
zowanie tak piêknego spotka-

uwagê zwracano nie tylko na
zajêcia tenisowe. Sporo czasu
poœwiêcono tak¿e na æwicze-
nia ogólnorozwojowe.

Inna grupa, piêtnastooso-
bowa, wyjecha³a w dniach od
11 do 28 sierpnia na obóz
w Wyrzysku. Odbywa³o siê
tam te¿ zgrupowanie kadry
Wielkopolski. Naszym zawod-
nikom nie brakowa³o wiêc
okazji do sparingów z dobry-
mi przeciwnikami.

DAS

Trenowali w domu i na obozie

Pocz¹tek w kratkê
W drugim meczu, 15 sierp-

nia, zremisowali u siebie 3:3
z LZS G³uchowo. Tu na listê
strzelców wpisali siê Mi³osz
Grzelak, Krzysztof Kurzawa
i Krzysztof Kamieniarz.

Natomiast w niedzielê,
24 sierpnia przegrali na wyjeŸ-
dzie z Rywalem Kurz¹góra
0:2.

DAS

PrzyjdŸ kibicowaæ
bowiem od lat jesteœmy po-
têg¹. Jednym z faworytów bê-
dzie Karol Kopienka, który
wystartuje w swej tradycyjnej
wadze do 90 kilogramów.

Kopienka by³ ju¿ wicemi-
strzem œwiata, mistrzem i wi-
cemistrzem Europy. W tym
roku podczas mistrzostw na-
szego kontynentu zaj¹³ trzecie
miejsce. Do drugiego zawod-
nika zabrak³o mu jedynie 2,5
kilograma. To praktycznie
¿adna ró¿nica.
Teraz zapowiada, ¿e w Koœcia-
nie pobije wszystkie swe re-
kordy ¿yciowe. DAS

Sierpieñ min¹³ zawodni-
kom i zawodniczkom Orl¹t
Terry Czacz na przygotowa-
niach do sezonu. Wystar-
tuj¹ w nim trzy zespo³y klu-
bu.

Sezon rozpocznie siê we

W trzech ligach
wrzeœniu. Reprezentanci Or-
l¹t wystartuj¹ w nim w A-kla-
sie seniorów, lidze okrêgowej
juniorów, drugiej lidze pañ
w grupie B. Zawodniczki ry-
walizowaæ bêd¹ tak¿e w lidze
powiatowej. DAS

Ci¹gle w formie
go w sobotê, 23 sierpnia, a¿
w Skar¿ysku Kamiennej. Pan
Micha³ dotar³ tam po kilku-
nastogodzinnej podró¿y zat³o-
czonym poci¹giem, z prze-
siadk¹ w Warszawie.
Nale¿¹ mu siê s³owa podziwu
za to, ¿e w ogóle jeszcze mia³
si³y biec. A mia³-i to du¿o, co
potwierdzi³, zajmuj¹c trzecie
miejsce w swej grupie wieko-
wej. Trasa biegu liczy³a 21
kilometrów.

DAS

Magdalena oraz Pawe³ Ju-
dek wziêli udzia³ w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów
w Szachach Szybkich.

Mistrzostwa odby³y siê
w Polanicy w dniach 17-18
sierpnia. Magdalena Judek
w grupie do lat 18 zajê³a po-
zycjê 18. Zdoby³a 5,5 punktu.

Soko³owice w deszczu
nia mo¿liwe by³o dziêki Ko³u
£owieckiemu „Knieja” ze Œmi-
gla, które sponsorowa³o pobyt
oraz wy¿ywienie. Pobyt w So-
ko³owicach umili³ zespó³ „Ich-
tis”. Jego opiekunka Justyna
Ziegler zaanga¿owa³a siê tak-
¿e w przygotowanie licznych
konkursów. Serdeczne po-
dziêkowania nale¿¹ siê rów-
nie¿ osobom, które pragn¹ po-
zostaæ anonimowe. Bez ich
¿yczliwoœci spotkanie to nie
mog³oby dojœæ do skutku.

Magda

W szachowych mistrzostwach

Pawe³ rywalizowa³ w gru-
pie do lat 16, plasuj¹c siê na
pozycji 48. Jego wynik to
4 punkty.

W sumie w ca³ej imprezie
udzia³ wziê³o ponad piêciuset
m³odych graczy.

DAS
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II Œmigielskie Spotkanie
Motocyklistów

Wyjazd motocyklistów na trasê.

Konkurs wiedzy o ruchu drogowym dla dzieci.

Nowoczesne motory i stare wiatraki.

Konkurencja – posi³ek w trakcie jazdy.

foto M. Dymarkowska


