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Reklama

- Jak siê jedzie?
- Wra¿enia s¹ znakomite. Po-
jazd jedzie z prêdkoœci¹
przyzwoit¹, czyli bezpieczn¹.
Wszyscy maj¹ œwietne humo-
ry. Z takiej kolejki œwiat ogl¹-
da siê zupe³nie inaczej. Naj-
czêœciej pêdzimy szerok¹
drog¹. Im szersza, tym lepsza,
a im szybciej da siê jechaæ,
tym lepiej, w zwi¹zku z czym
coraz czêœciej nie ogl¹damy
œwiata. Kolejk¹ jedzie siê
przez pola, przez las, miêdzy
krzewami, nad wod¹…wtedy
inaczej wygl¹da wszystko, co
nas otacza. Cz³owiek nabiera
dystansu do tego, czym ¿yje
na co dzieñ.
- Czyli pan premier od-
pocz¹³ w kolejce...
- Pewnie ¿e tak. Odpocz¹³em,
jestem teraz jej sympatykiem,
mi³oœnikiem i tak, jak œlubo-
wa³em, bêdê jej wierny na
wiecznoœæ, po wsze czasy.
- Ma pan jakiœ pomys³ na

Stanê z wszystkimi - deklaruje Marek Pol

kolejkê? Oblubienica ma
k³opoty...
- Ca³¹ masê, ale pochodz¹ one
przede wszystkim od spo³ecz-
noœci Ziemi Œmigielskiej. Bez
ludzi, którzy w³o¿yli swój
zapa³, energiê, wysi³ek i czê-
sto swoje w³asne pieni¹dze, ta
kolejka nie jeŸdzi³aby. Kiedy

istnieje tak liczne grono sym-
patyków, które siê tutaj dzisiaj
ujawni³o i stworzy³o wspólnie
klub,  wierzê, ¿e kolejka na
pewno siê bêdzie rozwija³a. Ja
równie¿ bêdê jej pomaga³.
Chcia³bym, aby na tê trasê
wróci³a lokomotywa parowa .
To niezwyk³a atrakcja. Takich

lokomotyw jest  niewiele, wiêc
trudno bêdzie to zrealizowaæ,
ale bêdziemy próbowali.
- Jecha³ pan ju¿ kiedyœ tak¹
kolejk¹?
- W czasach studenckich jeŸ-
dzi³em na rajdy. Podró¿owali-
œmy ró¿nymi œrodkami loko-
mocji, w tym kolejkami w¹-
skotorowymi.
- ...ale w Œmiglu po raz
pierwszy?
- Chyba tak, choæ nie jestem
pewien, czy jako student nie
jecha³em i t¹ kolejk¹. To ju¿
trochê zamierzch³e czasy.
- ...a czy ostatni?
- Na pewno nie ostatni! Powie-
dzia³em, ¿e bêdê odwiedza³
Œmigiel, a jak bêdzie jakaœ pra-
ca do wykonania, to bardzo
proszê mnie te¿ wezwaæ.

Wywiad przeprowadzi³a:
Alicja Muenzberg-Czuba³a

red. tygodnika „Gazeta
Koœciañska”

Wicepremier Marek Pol wœród œmigielan
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Niemal tysiêczny t³um mieszkañców i za-
proszonych goœci oczekiwa³ kolejki na
œmigielskim dworcu. Po z³o¿eniu œlubo-
wania mi³oœci i wiernoœci oraz kochania
i s³awienia zalet kolejki po wsze czasy,
wszyscy przybyli zostali przyjêci w sk³ad
cz³onków za³o¿ycieli Klubu Przyjació³

Œmigielskiej Kolejki. Potem rozlokowali
siê w wagonach, a nastêpnie, ju¿ w ¯e-
grówku, otrzymali legitymacje z nume-
rem 001.
Wœród za³o¿ycieli klubu dostrzegliœmy
szereg prominentnych postaci, z wicepre-
mierem Markiem Polem, wicewojewod¹
Waldemarem Witkowskim i pos³em An-
drzejem Aumillerem (wszyscy z Unii Pra-
cy). Przysiêgê o swym wielkim poci¹gu
do kolejki sk³adali równie¿ honorowi
obywatele Œmigla, na czele z wicemini-
strem Wies³awem Szczepañskim, prof.
dr. hab. Tadeuszem Mendlem, rektorem
Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Marketin-
gu w Lesznie, Edwardem Ignysiem, le-
gend¹ œmigielskiego folkloru i gry na
dudach oraz dr. Stefanem Grysem, zna-
nym leszczyñskim dzia³aczem i mene-
d¿erem, zawsze podkreœlaj¹cym dumê ze
swego œmigielskiego pochodzenia. Oczy-
wiste te¿ wydaje siê, ¿e wœród obecnych
nie zabrak³o w³adz Œmigla - burmistrza
Józefa Cieœli, radnych Sejmiku Wielko-
polskiego i Rady Miejskiej z jej przewod-
nicz¹cym Janem Józefczakiem, przedsta-
wicieli miejscowego biznesu i rzemios³a,
dziennikarzy, m³odzie¿y, nauczycieli. By³
jeszcze Walerian Szymañski, dyrektor
generalny Urzêdu Wojewódzkiego, w³a-
dze powiatu koœciañskiego reprezento-
wa³ wicestarosta Micha³ Jurga, a ju¿ w ¯e-
grówku do grona goœci do³¹czy³a Doro-
ta Lew, burmistrz Czempinia i Agniesz-
ka Wojtkowiak, czterodniowa premier
M³odzie¿owej Rady Ministrów, przywie-
ziona ze Starego Bojanowa radiowozem

P o  w s z e  c z a s y
na sygnale. Obydwie panie zajê³y zreszt¹
miejsce przy stole obok Marka Pola. Li-
stê zacnych i wielce szanownych goœci
mo¿na by ci¹gn¹æ jeszcze d³ugo, zatem
proponujemy, by nie wymienionych tu
z nazwiska rozpoznaæ na zamieszczo-
nych fotografiach.

Do otwartego wagonu poci¹gu
wsiedli Marek Pol z ¿on¹ oraz
wojewoda Witkowski, witaj¹c
siê ze wszystkimi pasa¿erami.
Obok, równie¿ na otwartej
platformie, ulokowa³a siê or-
kiestra dêta œmigielskiej stra-
¿y po¿arnej, która przygrywa-
³a podró¿nym przez ca³¹ dro-
gê. Jak powiedzia³ nam Wit
Kreuschner, naczelnik Œmi-
gielskiej Kolejki Dojazdowej,
jednoczeœnie tylu ludzi w¹sko-
torówka przewioz³a po raz
pierwszy od czasu,
gdy zacz¹³ tu praco-

waæ... Na miejscu, w ¯egrów-
ku, do³¹czyli miejscowi.
Piknik odbywa³ siê na boisku
i w sadzie, przy starej filialnej
szkole w ¯egrówku. Na powi-
tanie goœciom wysz³a para m³o-
dych ludzi w regionalnych
strojach, nios¹c chleb upieczo-
ny z tegorocznego ziarna. Wi-
cepremier Pol obieca³, ¿e
otrzymany chleb bêdzie dzie-
li³ sprawiedliwie. ¯yczy³ te¿
mieszkañcom, by kolejka prze-
wozi³a jak najwiêcej pasa¿e-
rów, nie tylko ze œmigielskiej gminy, ale
te¿ z ca³ego kraju i z zagranicy, bo w¹-
skotorowa stulatka jest nie tylko po¿y-
teczna, ale pozostaje równoczeœnie
wielk¹ turystyczn¹ atrakcj¹.
W dalszej czêœci inauguruj¹cej dzia³al-
noœæ klubu burmistrz Cieœla wraz z na-
czelnym redaktorem „Gazety Koœciañ-
skiej”, wspó³organizatorem imprezy, roz-
da³ goœciom klubowe legitymacje. Jak
g³osi adnotacja na tym dokumencie – s¹
one wiecznie wa¿ne, ale dopiero w mo-
mencie z³o¿enia podpisu przez klubowi-
cza. Redaktor naczelny „GK” og³osi³ te¿
zwyciêzców konkursu na logo klubu.
Szczêœliwymi tryumfatorami okazali siê
Alicja i Jerzy Przyby³kowie ze Œmigla,
którzy w nagrodê otrzymali statuetkê
w postaci oryginalnej szyny w¹skotorów-
ki z 1989 roku. Podobny, tylko trochê
mniejszy kawa³ek szyny sta³ siê w³asno-
œci¹ burmistrza Œmigla, którego klub uro-
czyœcie powo³a³ na funkcjê Wielkiego Ko-

ordynatora.
Marek Pol publicznie obieca³ poparcie
dla w³adz miasta i kolejarzy w przejêciu
pozosta³ego jeszcze w rêkach PKP ma-
j¹tku kolejki, w tym zw³aszcza oryginal-
nego parowozu, oczywiœcie na chodzie.
Rozmowy toczy³y siê w swobodnej i pe³-
nej wzajemnej ¿yczliwoœci atmosferze, na
co zapewne mia³ tak¿e wp³yw koncert
orkiestry dêtej i wystêp Kasi Marony,
opromienionej pierwsz¹ nagrod¹ Festi-
walu M³odych Talentów w Koninie, m³o-
dziutkiej piosenkarki ze œmigielskiego
Centrum Kultury. Wicepremier wraz
z czêœci¹ innych oficjeli wkrótce opuœci³
¯egrówko, spiesz¹c do innych obowi¹z-
ków. Nie odmówi³ jednak wpisu do ksiê-
gi pami¹tkowej szko³y i chêtnie na od-
jezdnym rozdawa³ autografy.
Tymczasem piknik, z udzia³em miejsco-
wej spo³ecznoœci, trwa³ dalej. Pogoda nie

zawiod³a, zatem zabawa pod go³ym nie-
bem trwa³a do pó³nocy. Wielki wysi³ek
organizacyjny siê op³aci³, bo impreza
okaza³a siê ze wszech miar udana. –
W du¿ej mierze jest to zas³uga rady so-
³eckiej i kó³ gospodyñ wiejskich z ̄ egro-
wa, ¯egrówka, Bielaw i Nowego Œwiatu.
Osobno chcia³bym serdecznie podziêko-
waæ Pani Barbarze £awniczak, kierow-
niczce szko³y w ¯egrówku. Nale¿y te¿
doceniæ spo³eczny wk³ad dzia³aczy miej-
scowej Unii Pracy, która doprowadzi³a do
przyjazdu wicepremiera i mia³y ogrom-
ny wk³ad w organizacjê imprezy. Myœlê,
¿e gor¹ce podziêkowania nale¿¹ siê rów-
nie¿ „Gazecie Koœciañskiej”, naszemu
medialnemu partnerowi, kolejarzom
œmigielskiej kolejki oraz dzia³aczom Sto-
warzyszenia Przewozów Lokalnych a tak-
¿e licznym sponsorom, którzy bezintere-
sownie przekazali œrodki materialne –
powiedzia³ na zakoñczenie imprezy bur-
mistrz Józef Cieœla. (t.j.)

Alicja i Jerzy Przyby³kowie odbie-
raj¹ statuetkê

Podczas œlubowania
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Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Machcinie
powsta³a w 1950 roku z inicjatywy miesz-
kañców wsi. By³a kontynuacj¹ dzia³alno-
œci wczeœniejszej stra¿y, która istnia³a
w maj¹tku Machcin.
Zapis z 20 lutego 1959 roku zawiera na-
stêpuj¹ce informacje o pierwszym zarz¹-
dzie:
- Walkiewicz Franciszek - prezes
- Talikowski Stefan - naczelnik
- Borkowski Marian - sekretarz
- KaŸmierski Ignacy - skarbnik
- Borkowski Szczepan - gospodarz
- KaŸmierski Franciszek -przewodnicz¹-

cy komisji rewizyjnej
- Urbanowski Wac³aw - cz³onek komisji

rewizyjnej
- Mocek Edmund - cz³onek komisji re-

wizyjnej
Pierwsz¹ motopompê typu M-200 Ochot-
nicza Stra¿ Po¿arna otrzyma³a 6 sierpnia
1950 roku.
Dzia³alnoœæ stra¿aków ochotników pole-
ga³a na doskonaleniu umiejêtnoœci w ra-
towaniu ¿ycia, mienia a tak¿e przedsta-
wianiu spektakli teatralnych w Machci-
nie i okolicznych miejscowoœciach.

Wicepremier Marek Pol, po
powrocie z pikniku w ̄ egrów-
ku, spotka³ siê z dzia³aczami
Unii Pracy powiatów: koœciañ-
skiego, leszczyñskiego i go-
styñskiego. Spotkanie odby³o
siê w œmigielskim Domu
Dzia³kowca, a uczestniczyli
w nim ponadto: poznañski
pose³ Andrzej Aumiller, Wal-
demar Witkowski, wicewoje-
woda i jednoczeœnie przewod-
nicz¹cy Wielkopolskiej Unii
Pracy oraz Józef Fiksa, radny
UP w Sejmiku Wielkopol-
skim.
Marek Pol gor¹co dziêkowa³
œmigielskiemu ko³u Unii Pra-
cy za zaproszenie do Œmigla
i doprowadzenie do skutku
pikniku z w¹skotorówk¹. – To
by³a œwietna impreza, ale
gdyby nie wy i otrzymane
od was zaproszenie, dzisiaj
by tu mnie na pewno nie
by³o. Miejscowa Unia Pra-
cy, chocia¿ powsta³a dopie-
ro kilka miesiêcy temu, sta-

Marek Pol: - Przyjecha³em na zaproszenie œmigielskiej
UP

³a siê rzeczywiœcie znacz¹c¹
si³¹. Wysoko ceniê sobie
wasze  zaanga¿owanie
w przezwyciê¿anie miejsco-
wych problemów spo³ecz-
nych i gospodarczych,
w tym zw³aszcza tych naj-
trudniejszych, zwi¹zanych
z problemem bezrobocia
i powstawania nowych

miejsc pracy – powiedzia³
przewodnicz¹cy Krajowej
Rady Unii Pracy. Marek Pol
przyrzek³ jednoczeœnie dale-
ko id¹c¹ pomoc w rozwi¹zy-
waniu kwestii w³asnoœcio-
wych œmigielskiej kolejki i od-
zyskaniu nale¿nego jej mienia
od PKP i Agencji Nierucho-
moœci Rolnych.

Pocz¹tki i stan obecny OSP w Machcinie

Na propozycjê leszczyñskiej
organizacji UP, jednomyœlnie
popart¹ przez pozosta³ych
uczestników spotkania, prze-
wodnicz¹cy partii postanowi³
stanowczo wspomóc starania
o przywrócenie leszczyñskie-
go podregionu, obejmuj¹cego
powiaty: gostyñski, koœciañ-
ski, leszczyñski i rawicki. Zda-
niem zebranych mia³oby to
istotne znaczenie dla wyboru
przysz³ych parlamentarzy-
stów z tego obszaru. Lesz-
czyñska Unia Pracy wyst¹pi³a
z inicjatyw¹ zwo³ania w tej
sprawie konferencji. Przewod-
nicz¹cy Pol przyrzek³ swoje
osobiste poparcie i przyjazd
do Leszna. Dyskutowano tak-
¿e o powa¿nych k³opotach dla
kierowców na krajowej „pi¹t-
ce”, w zwi¹zku z przed³u¿aj¹-
cym siê tam remontem. Wice-
premier przychyli³ siê do po-
mys³u wizytacji postêpów prac
na drodze E-5.

Stra¿acy naszej jednostki brali wielokrot-
nie udzia³ w gaszeniu po¿arów. Osi¹ga-
ne wyniki spowodowa³y, ¿e spo³eczeñ-
stwo Machcina zakupi³o now¹ motopom-
pê typu M-800, któr¹ w dniu 14 lipca 1963
roku uroczyœcie przekazano stra¿akom.
O zaanga¿owaniu naszej spo³ecznoœci
w OSP œwiadczy fakt ,  ¿e  nie  ma
w Machcinie rodziny, w której nie by³o-
by cz³onka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej,
a wielokrotnie jest ich dwóch, trzech
a nawet piêcioro.
Zapa³ m³odzie¿y jest bardzo du¿y, co po-
twierdzaj¹ wyniki osi¹gane na zawodach
sportowo-po¿arniczych w ostatnich sied-
miu latach. Zajmuj¹c pierwsze miejsca,
ochotnicy przywieŸli do Machcina 14 pu-
charów i kilkadziesi¹t dyplomów.
Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e druhowie brali za-
wsze udzia³ w ró¿nego rodzaju czynach
spo³ecznych na rzecz OSP i spo³eczeñ-
stwa, na przyk³ad pomagali w adaptacji
budynku remizy i przyleg³ego terenu.
Machcin liczy tylko 215 mieszkañców,
a w 1998 roku w gminnych zawodach
sportowo po¿arniczych jednostka wysta-
wi³a 5 dru¿yn w ró¿nych kategoriach,

z czego 4 zajê³y I miejsca.
17 sierpnia br. nasza jednostka OSP bra-
³a udzia³ w III Krajowych Zawodach Si-
kawek Konnych w Cichowie w grupie ko-
biecej i mêskiej.
Na wyró¿nienie spoœród druhów zas³u-
guj¹: Franciszek Walkiewicz – przez 20
lat pe³ni¹cy funkcjê prezesa OSP, Stani-
s³aw Lorenz - naczelnikiem OSP przez 25
lat, Walenty Maækowski – gospodarz (25
lat), Ignacy KaŸmierski – cz³onek za³o-
¿yciel i Stanis³aw KaŸmierski - skarbni-
cy
Obecny zarz¹d przedstawia siê nastêpu-
j¹co:
- Zbigniew Walkowiak - prezes
- Zygmunt Mocek - naczelnik
- Pawe³ Ambrowczyk - sekretarz
- Stanis³aw KaŸmierski - skarbnik
- Jan Ambrowczyk - gospodarz
- S³awomir Lewandowski - przewodni-

cz¹cy komisji rewizyjnej
- Eugeniusz Dudkowiak - cz³onek komi-

sji rewizyjnej
- Eugeniusz Strauchmann - cz³onek ko-

misji rewizyjnej.

(tj)

Spotkanie odby³o siê w œmigielskim Domu Dzia³kowca
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4 wrzeœnia br. odby³o siê dziesi¹te posie-
dzenie Rady Miejskiej Œmigla. Radni
obradowali w kompletnym sk³adzie. Pro-
gram sesji obejmowa³ podjêcie uchwa³
w sprawach zmian w bud¿ecie gminy
Œmigiel na rok 2003, wyra¿enia zgody na
sprzeda¿ w drodze przetargu nieru-
chomoœci zabudowanej po³o¿onej przy
ul. Reymonta, zwolnienia od op³aty wnio-
sku o wpis do ewidencji dzia³alnoœci go-
spodarczej, nadania statutu Zespo³owi
Szkó³ w Bronikowie, powo³ania zespo³u,
który przedstawi Radzie Miejskiej opiniê
o zg³oszonych kandydatach na ³awników,
oraz zasad i trybu opracowania Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego (WPI).
Uchwa³a okreœla nastêpuj¹ce, podstawo-
we cechy Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego dla gminy Œmigiel:
1. Okres planistyczny – 4 lata, tj. 2004 –

2007,
2. Przedmiot programowania – inwesty-

cje o wartoœci powy¿ej 20.000 PLN.
Inwestycje poni¿ej podanej kwoty
granicznej oraz remonty s¹ realizowa-
ne z bud¿etu roku, w którym zaistnie-
je taka potrzeba, bez koniecznoœci uj-
mowania ich w WPI,

3. Programowaniem s¹ objête wy³¹cznie
inwestycje stanowi¹ce zadanie w³asne
gminy,

4. Zakres przedmiotowy WPI obejmuje
wszystkie dziedziny inwestowania
w gminie, finansowane w ca³oœci lub
w czêœci z bud¿etu gminy,

5. WPI ma charakter „programu kro-
cz¹cego”, co oznacza, ¿e w trakcie jego
realizacji jest weryfikowany odpowied-
nio do nowych uwarunkowañ dotycz¹-
cych np. potrzeb rzeczowych zasobów
œrodków finansowych, zmian harmo-
nogramu realizacji inwestycji itp.

6. WPI jest dokumentem:
a)hierarchizuj¹cym zadania inwesty-

cyjne ze wzglêdu na wymóg efektyw-
noœci ekonomicznej, koniecznoœæ
spe³nienia zobowi¹zañ gminy oraz re-
alizacjê zasady zrównowa¿onego roz-
woju gminy,

b)porz¹dkuj¹cym fazy procesu inwe-
stycyjnego obejmuj¹ce:
- opracowanie koncepcji, studiów

programowych,
- rozwi¹zywanie problemów tereno-

wo – prawnych,
- opracowanie dokumentacji wyko-

nawczej,
- realizacjê inwestycji,

c)optymalizuj¹cym zakres rzeczowych
potrzeb inwestycyjnych wobec
mo¿liwoœci finansowych gminy,

d)umo¿liwiaj¹cym pozyskanie œrod-
ków finansowych na inwestycje ze
Ÿróde³ zewnêtrznych,

e)stanowi¹cym instrument komunika-
cji spo³ecznej w³adz gminy ze
spo³ecznoœci¹ lokaln¹ w progra-
mowaniu rozwoju gminy.

Ustala ona nastêpuj¹c¹ procedurê opra-
cowywania WPI:
1.Podstaw¹ do sporz¹dzenia WPI s¹

wnioski inwestycyjne sk³adane przez
radnych, komisje rady i burmistrza
Œmigla. Jednolity wzór „Wniosku in-
westycyjnego” okreœla za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y. Formularz wniosku do-
stêpny jest w dziale inwestycyjnym
Urzêdu Miejskiego. Ostateczny ter-
min sk³adania wniosków w dziale in-
westycyjnym up³ywa 30 czerwca roku
poprzedzaj¹cego rok realizacji WPI.

2.Dzia³ inwestycji opracowuje wniosek
wed³ug formularza nr 2 „Informacje
podstawowe” stanowi¹cego za³¹cznik
nr 2 do uchwa³y.

3.Opracowane wnioski burmistrz prze-
kazuje Komisji Promocji i Rozwoju
Gminy w terminie do dnia 31 lipca
roku poprzedzaj¹cego rok realizacji
WPI, której zadaniem jest ocena i we-
ryfikacja wniosków.

4.Komisja Promocji i Rozwoju Gminy
dokonuje oceny wniosku na formula-
rzu nr 3 „Ocena zadania inwestycyj-
nego”, który stanowi za³¹cznik nr 3 do
uchwa³y.

Nastêpnie komisja przygotowuje na for-
mularzu nr 4 „Zestawienie zadañ wg
priorytetów”, który stanowi za³¹cznik
nr 4 do uchwa³y.

5.W przypadku, gdy wniosek dotyczy
zmiany danych dotycz¹cych inwesty-
cji umieszczonej ju¿ w WPI, komisja
wype³nia formularz „Wniosek o doko-
nanie zmian”, który stanowi za³¹cznik
nr 5 do uchwa³y.

6.Zweryfikowan¹ listê zadañ inwestycyj-
nych Komisja Promocji i Rozwoju
Gminy przekazuje w terminie do dnia
31 sierpnia roku poprzedzaj¹cego rok
realizacji WPI Komisji Finansowo-
Gospodarczej w celu skoordynowania
z Wieloletnim Planem Finansowym.

7.Skoordynowany WPI Komisja Finan-
sowo - Gospodarcza przekazuje burmi-
strzowi Œmigla w terminie do dnia
15 wrzeœnia roku poprzedzaj¹cego rok
realizacji WPI.

8.Burmistrz przedk³ada projekt WPI
Radzie Miejskiej w terminie do dnia
15 paŸdziernika.

9.Rada Miejska podejmuje uchwa³ê
w sprawie WPI do 30 paŸdziernika
roku poprzedzaj¹cego rok realizacji
WPI.

Wykonanie uchwa³y powierzono bur-
mistrzowi Œmigla. Podjêto równie¿
uchwa³y w sprawie ustalenia wynagro-
dzenia dla burmistrza i stwierdzenia
wygaœniêcia mandatu radnego.
Odnoœnie zmian w bud¿ecie, zg³oszono
dwa wnioski, dotycz¹ce wykreœlenia
punktów mówi¹cych o wycofaniu z pla-
nu inwestycyjnego budowy drogi w Po-
ladowie oraz przekazaniu kwoty 8 000 z³
na dofinansowanie œmigielskiej kolejki.
Jednym z przeciwników dofinansowania
okaza³ siê radny Jan Pietrzak. Oznajmi³
on, ¿e wspomaganie a nawet dalsze funk-
cjonowanie kolejki jest niezasadne.
W obronie kolejki stan¹³ radny Witold
Omieczyñski, podkreœlaj¹c celowoœæ
przekazania proponowanej kwoty na
ratowanie œmigielskiej w¹skotorówki.
Przypomnia³, ¿e kolejka posiada dla gmi-
ny bezcenne walory historyczne i kultu-
rowe. Wniosek o dofinansowanie w¹sko-
torówki zosta³ przyjêty 10 g³osami, przy
trzech przeciwnych, natomiast drugi,
dot. drogi w Poladowie, odrzucono (tyl-
ko jeden radny g³osowa³ za tym wnio-
skiem).
Powo³ano zespó³ w sk³adzie: Zygfryd
Budzyñski, Bernard Jagodzik, Witold
Omieczyñski oraz Bogdan Turliñski, któ-
ry przedstawi Radzie Miejskiej opiniê
o zg³oszonych kandydatach na ³awników.
Uchwa³a dot. ustalenia wynagrodzenia
dla burmistrza wynika³a z rozporz¹dze-
nia Rady Ministrów, które wprowadza
nowe tabele wynagrodzeñ, m.in. dla pra-
cowników urzêdów gmin. Rozporz¹dze-
nie wprowadzi³o obligatoryjny obowi¹-
zek przyznawania burmistrzowi dodatku
specjalnego i okreœla najni¿sz¹ stawkê
dodatku funkcyjnego. Poniewa¿ roz-
porz¹dzenie obowi¹zuje od 1 stycznia br.,
dlatego uchwa³a ma równie¿ moc
obowi¹zuj¹c¹ od tej daty. Wielkoœæ wy-
nagrodzenia brutto dotychczas wynosi-
³a 5 630 z³, po zmianie wynosiæ bêdzie
7.300 z³.
Ostatnia uchwa³a dotyczy³a wygaœniêcia
mandatu radnego Paw³a Górznego,
w zwi¹zku z prowadzon¹ przez niego
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ z wykorzysta-
niem mienia komunalnego gminy.
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 14 radnych
(bez radnego Paw³a Górznego), z któ-
rych 12 g³osowa³o przeciw podjêciu
uchwa³y.

X Sesja Rady Miejskiej Œmigla
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10 wrzeœnia w sali widowiskowej Centrum Kultury w Œmiglu
wyst¹pi³y zespo³y rosyjskie z Istry – miasta zaprzyjaŸnionego
z Koœcianem. By³ to zespó³ taneczny, prowadzony przez Allê
i Jewgienija Rycaniewych, sk³adaj¹cy siê z dwóch grup „Boja-
ryszni” i „Bojaruszki” oraz zespó³ wokalny „Zabawuszka”. Lau-
reaci rosyjskich i miêdzynarodowych konkursów zaprezento-
wali œmigielskiej publicznoœci tañce narodowe – przede wszyst-
kim rosyjskie, bia³oruskie, ukraiñskie oraz przyœpiewki i pie-
œni rosyjskie.

E.K.

Koncert zespo³ów rosyjskich
w Œmiglu

Dnia 20 wrzeœnia br. Zarz¹d Ko³a PSD w Œmiglu zorganizowa³
uroczyste spotkanie cz³onków z okazji trzeciej rocznicy jego
powstania. W spotkaniu, prócz cz³onków ko³a œmigielskiego,
uczestniczyli równie¿ przedstawiciele zarz¹du powiatowego
PSD w Koœcianie.
O dzia³alnoœci ko³a poinformujemy czytelników w nastêpnym
numerze.

Trzecia rocznica powstania Ko³a
Polskiego Stowarzyszenia

Diabetyków w Œmiglu

Sprawny przebieg mia³a XI
sesja Rady Miejskiej Œmigla.
Pos iedzenie  odby³o  s iê
25 wrzeœnia. Radni podjêli kil-
ka istotnych i brzemiennych
w konsekwencje decyzji. Na-
le¿a³o do nich jednomyœlne
przekazanie na rzecz budowy
kanalizacji w Œmiglu i przyle-
g³ych miejscowoœciach kwoty
umorzonej II raty po¿yczki,
zaci¹gniêtej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej.
Uzyskane w ten sposób pie-
ni¹dze – 11.670 z³ – pozwol¹
na systematyczne zwiêksza-
nie zakresu dzia³ania kolekto-
rów kanalizacyjnych.
Kwestia ta ma bezpoœredni

XI sesja Rady Miejskiej Œmigla
zwi¹zek z informacj¹ z³o¿on¹
przez Henryka Skrzypczaka,
kierownika Miejskiego Zak³a-
du Gospodarki Komunalnej
na temat pracy oczyszczalni.
Wynika³o z niej, ¿e potencjal-
ne moce przerobowe oczysz-
czalni s¹ dalece niewykorzy-
stane i firma z tego tytu³u nie
tylko nie uzyskuje spodziewa-
nych przychodów, ale generu-
je istotne straty. Radni, m.in.
Stanis³aw Pawlak, wiceprze-
wodnicz¹cy rady zadawali sze-
reg pytañ zmierzaj¹cych do
usprawnienia prac oczyszczal-
ni i ekonomicznego wykorzy-
stania wody technologicznej.
G³adko przesz³y uchwa³y do-
tycz¹ce przekazania sieci

oœwietlenia ulicznego wyko-
nanego w gminie w br. (przy
ul. Wielichowskiej w Czaczu
i ul. Polnej w Starym Bojano-
wie) na rzecz Energetyki Po-
znañskie j  oraz  uchwa³y
o przyst¹pieniu gminy do
Zwi¹zku Gmin Nadobrzañ-
skich. Œmigiel sta³ siê w ten
sposób 29 gmin¹ tego stowa-
rzyszenia.
Rada negatywnie zaopiniowa-
³a rz¹dowy projekt nowej usta-
wy o dochodach jednostek
i samorz¹du terytorialnego.
W przekonaniu radnych pro-
ponowana ustawa, likwiduj¹c
okreœlone subwencje i dota-
cje, nie zrekompensuje sa-
morz¹dom szans na uzyska-
nie w to miejsce dochodów,
a przez to uniemo¿liwi im re-
alizacjê podstawowych zadañ.
Radny Jan Pietrzak zapropo-
nowa³ podobn¹ procedurê
w stosunku do ustawy nak³a-
daj¹cej wysokie odszkodowa-
nia za wyciêcie drzew. Wed³ug
przekonania radnego kary te
s¹ niewspó³miernie wysokie
i niekiedy uniemo¿liwiaj¹ fir-
mom normalne funkcjonowa-
nie. Powo³a³ siê na przyk³ad

drzewa w Karœnicach, które
przeszkadza w odbiorze elek-
trycznoœci. Zak³ad Energe-
tyczny móg³by je wyci¹æ, ale
zobowi¹zany by³by zap³aciæ 18
tys. z³ odszkodowania. Jan Jó-
zefczak, przewodnicz¹cy rady,
przekaza³ inicjatywê uchwa³o-
dawcz¹ do rozpatrzenia przez
odpowiednie komisje rady.
Rada – opiniuj¹c na wniosek
burmistrza stanowisko gminy
w decyduj¹cej rundzie roz-
mów – zgodzi³a siê na przeka-
zanie parafii ewangelicko-au-
gsburskiej dwóch dzia³ek
w Morownicy, w zamian za po-
zostawienie gminie budynku
przedszkola w Starym Bojano-
wie. W najbli¿szym czasie
w ramach prac Komisji Regu-
lacyjnej, w której burmistrz Jó-
zef Cieœla reprezentuje gminê,
ma nast¹piæ ostateczne roz-
strzygniêcie spornych kwestii
dotycz¹cych mienia poewan-
gelickiego w gminie Œmigiel.

Uwaga:
Uchwa³y zamieszczane s¹
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.

Radni mieli liczne pytania do
burmistrza w czêœci doty-
cz¹cej sprawozdania z jego
dzia³alnoœci w okresie miêdzy
sesjami. Pytania odnosi³y siê
m. in .  do  kontr o l i  prze -
prowadzonej przez NIK w UM
Œmigla, ustaleñ ze spotkañ
burmistrza z potencjalnymi

inwestorami budowy bloku
mieszkalnego, krzy¿ówki w
Czaczu znajduj¹cej siê na dro-
dze ekspresowej E-5, odwo³a-
nia do¿ynek gminnych, gazu
w Broñsku, sk³adki na rzecz
Kolegium UAM w Koœcianie.
Sesja tradycyjnie zakoñczy³a
siê wolnymi g³osami i wnio-
skami. dp

dp
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Tak jak zmieniaj¹ siê pory roku, tak zmie-
nia siê ludzkie ¿ycie. Po piêknym lecie
nadesz³a jesieñ. W tej porze jest jeden
szczególny dzieñ, 1 listopada. Wtedy za-
pe³niaj¹ siê cmentarze. Spoczywaj¹ na
nich ludzie, którzy przeminêli, ale po
wielu z nich pozosta³a jeszcze pamiêæ.
W/g encyklopedii cmentarz to: „miejsce,
gdzie w grobach pojedynczych lub zbio-
rowych grzebie siê zmar³ych lub prze-
chowuje siê prochy po ich spaleniu.” By³a
ju¿ okazja na ³amach „Witryny” wspo-
mnieæ o cmentarzach znajduj¹cych siê
w Œmiglu. Odrêbnego omówienia wart
jest piêkny, zabytkowy cmentarz w Ro-
baczynie. Dzisiaj przybli¿one zostan¹ jed-
nak wiadomoœci o pozosta³ych cmenta-
rzach ziemi œmigielskiej i sylwetkach nie-
których spoczywaj¹cych na nich osób.
Bia³cz Stary – cmentarz przykoœcielny.
Powsta³ prawdopodobnie na pocz¹tku
XVIII wieku. U¿ytkowany w XIX wieku,
a na pocz¹tku XX wieku chowano na nim
duchownych. Cmentarz otoczony jest na
obrze¿u drzewami licz¹cymi oko³o 100
lat. W czêœci p³d. – wsch. znajduje siê
m.in. grób prob. Teodora Simiñskiego,
nakryty p³yt¹ z czarnego marmuru.
W kolejnym grobie spoczywa ks. prob.
i dziekan œmigielski Mieczys³aw K³os,

C m e n t a r z e  Z i e m i  Œ m i g i e l s k i e j

zmar³y w obozie koncentracyjnym w Gu-
sen. Obok znajduje siê grób ks. prob. Ku-
charzewicza, zmar³ego w 1904 roku.
Zmar³y by³ 40 lat proboszczem w Bia³czu
a przez 18 lat dziekanem koœciañskim.
Na grobie umieszczono wtórnie tablicê
dot. ojca ks. proboszcza, Franciszka Ku-
charzewicza zmar³ego w 1867 roku.

Cmentarz parafialny. Po³o¿ony jest we
wschodniej czêœci wioski. Powierzchnia
0,42 ha. Za³o¿ony oko³o 1860 roku.

W tym czasie wybudowano tak¿e kapli-
cê cmentarn¹. Cmentarz podzielony jest
na kwatery trzema œcie¿kami prostopa-
d³ymi do g³ównej. Œcie¿ka g³ówna za-
mkniêta jest wspomnian¹ murowan¹ ka-
plic¹ – prostok¹tn¹ budowl¹ z pó³okr¹g³¹
absyd¹ od strony wsch. i wysuniêtym od
zachodu portalem. Drzewostan tworz¹
g³ównie lipy drobnolistne licz¹ce od 50
do100 lat. Na cmentarzu pochowany jest
m.in. Jan Nosek ur. 12.05.1880 roku,
zmar³y 9.02.1959 roku. By³ on wielolet-
nim so³tysem Bia³cza i pos³em do przed-
wojennego sejmu z ramienia „Piasta”.
Bronikowo – znajduje siê tutaj cmentarz
o powierzchni 1,03 ha maj¹cy kszta³t pro-
stok¹ta i po³o¿ony na p³d. skraju wioski.
Powsta³ w 2 po³owie XIX wieku. Otoczo-
ny jest murem z g³azów polnych a od stro-
ny wschodniej p³otem na ceglanej pod-
murówce. Licz¹ce od 80 do 100 lat drze-
wa to m.in. ¿ywotniki olbrzymie, jesion,
œwierk kanadyjski. Najstarszy nagrobek
na tym cmentarzu nale¿y do Stanis³awa
Sierackiego i pochodzi z 1896 roku. War-
to wspomnieæ o grobach ks. ks. prob.
Hieronima Engleza zmar³ego 26.12.1906
roku i Jana Jazdoñczyka zm. 16.7.1959
roku. Na cmentarzu znajduje siê pomnik

poleg³ych „Za wiarê i Ojczyznê” m.in.
powstañca Józefa B³aszczyka, który po-
leg³ 13.06.1919 roku w Kaszczorze.
Zbudowany jest w formie coko³u, na któ-
rym znajduje siê w¹ska ostros³upowa

czêœæ z podporami bocznymi, zwieñczo-
na krzy¿em. U góry znajduje siê powstañ-
cza czapka na skrzy¿owanych szablach.

Bojanowo Stare – cmentarz powsta³
w 2 po³owie XIX wieku i po³o¿ony jest
obok zbudowanego w 1849 roku koœcio-
³a. Na cmentarz prowadz¹ 3 wejœcia.
Drzewostan jest raczej ubogi. Cmentarz
za³o¿ono na planie wyd³u¿onego prosto-
k¹ta. Znajduj¹ siê tu m.in. prochy Anto-
niego Maækowiaka zamêczonego w Ora-
nienburgu 27.01.1941 roku. pochowany
jest tutaj tak¿e p p³k. Adam Lipiñski ur.

c.d.n

27.08.1882 roku. S³u¿y³ w armii austriac-
kiej i legionach. 1.06.1940 roku zosta³
aresztowany we Lwowie przez NKWD.
Zwolniony na podstawie umowy Sikorski
– Mo³otow, dowodzi³ Warszawskim Pu³-
kiem Piechoty. Wróci³ do Polski w 1961
roku, a zmar³ 3.12.1963 roku. S¹ tutaj
groby dwóch braci ksiê¿y Korneliusza
i Marcina Noskiewiczów.
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Do dnia 23 wrzeœnia br. w Gminnym Centrum Informacji zo-
sta³o zarejestrowanych 70 bezrobotnych, 16 absolwentów, 28
studentów, 48 uczniów, 13 osób pragn¹cych podwy¿szyæ swo-
je kwalifikacje i 1 osoba, która zamierza za³o¿yæ w³asn¹ firmê.
Dziêki dzia³alnoœci œmigielskiego Infocentrum pracê znalaz³o
11 osób.
Nie jest to jednak pewna liczba, bowiem nie wszyscy infor-
muj¹ obs³ugê GCI o podjêciu pracy.
Na pocz¹tku wrzeœnia zosta³y wykonane ulotki i plakaty rekla-
muj¹ce œmigielskie Infocentrum, skierowane g³ównie dla dzie-
ci i m³odzie¿y. Zosta³y one rozprowadzone w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym oraz Samorz¹dowym Gimnazjum i Szkole Pod-
stawowej w Œmiglu. Wolontariusze GCI podczas swoich dy¿u-
rów roznosili równie¿ ulotki do mieszkañców Œmigla.
Zosta³ tak¿e rozreklamowany podstawowy kurs komputero-
wy obejmuj¹cy system komputerowy – Windows, obs³ugê In-
ternetu, edytor testów – Microsoft Word, arkusz kalkulacyjny
– Ms Excel (40 godzin w cenie 50,00,- z³). W ci¹gu zaledwie
4 dni zg³osi³o siê 16 osób.
Gminne Centrum Informacji i Centrum Planowania
Kariery Zawodowej w Lesznie zapraszaj¹ na zajêcia warsz-
tatowe „Autoprezentacja (rozmowa kwalifikacyjna z pra-
codawc¹)”, które odbêd¹ siê 21 paŸdziernika, w godz.
od 900 do 1400, w sali klubowej Centrum Kultury. Zajê-
cia adresowane s¹ do osób, które poszukuj¹ pracy lub
pragn¹ j¹ zmieniæ i w swoich dzia³aniach napotykaj¹ ró¿ne
przeszkody. Udzia³ w zajêciach oraz wszystkie materia-
³y, jakie otrzymaj¹ uczestnicy, s¹ bezp³atne. Zajêcia pro-
wadziæ bêdzie Mariola Linke, doradca zawodowy Cen-
trum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesz-
nie.
Program zajêæ:
1. Wstêp – ogólne informacje dotycz¹ce autoprezentacji i roz-

mowy kwalifikacyjnej z pracodawc¹.
2. Autoprezentacja:
- „pierwsze wra¿enie”,
- skutecznoœæ przekazu (folia),
- æwiczenie: „mowa cia³a” – uczestnicy dziel¹ siê na grupy i

wype³niaj¹ karty,
- omówienie elementów mowy cia³a, uzupe³nienie wypowie-

dzi uczestników (kontakt wzrokowy, mimika, gestykulacja,
postawa otwarta i zamkniêta, przestrzeñ, dystans itp.).

3. Komunikacja werbalna:
- pytania otwarte i zamkniête,
- „trudne pytania” – omówienie oraz jak sobie radziæ z odmow¹,
- elementy utrudniaj¹ce rozmowê: przerywanie, itp,
- etapy rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Elementy, które przeszkadzaj¹ i pomagaj¹ podczas rozmo-

wy, radzenie sobie ze zdenerwowaniem.
5. Symulacje rozmów kwalifikacyjnych.
6. Zakoñczenie warsztatów:
- wymiana informacji zwrotnych,
- ankiety oceny warsztatów,
- zakoñczenie i rozdanie zaœwiadczeñ.

– ZAPRASZAMY –
Wkrótce zostan¹ zorganizowane inne zajêcia warsztato-
we.

Ilona Stró¿ak

Raport z dzia³alnoœci
Gminnego Centrum Informacji

20 wrzeœnia br. w sali klubowej Centrum Kultury w Œmiglu
odby³o siê spotkanie z wiza¿ystk¹ Dorot¹ Goliñsk¹ z Krako-

wa. Ukoñczy³a ona Szko³ê
Charakteryzacji Filmowo –
Teatralnej przy Teatrze Wiel-
kim w Warszawie oraz fran-
cusk¹ Szko³ê Makija¿u Profe-
sjonalnego Sophie Lecomte.
Wykonuje makija¿e do sesji
zdjêciowych, do czasopism:
„Pani”, „Na ¿ywo”, „Gala”,
„T ina”, „Œwiat Kobiety”,
„Zwierciad³o”, „CKM”..., na
billboardy: „Ochnik”, „Moja
i Twoja Muzyka – RMF –
FM”, postery, kalendarze, po-
kazy mody. Dorota Goliñska
wspó³pracuje z agencjami re-
klamowymi Foto Model Stu-
dio, Perfomance B4 System,
Reclamex Etery, Agencj¹ Ar-

tystyczn¹ Carpe Diem (promocje, imprezy poprzedzaj¹ce pre-
miery filmów, np. „Amelia”, „WiedŸmin”) oraz krakowskimi
teatrami - im. S³owackiego,
Bagatela,  Stu,  Miejskim
w Gdyni. Ma te¿ doœwiadcze-
nie w pracy z projektantami
mody (Ada Rudziñska – Koch,
Ma³gorzata Czuchraj, Domini-
ka Adamczyk – OXA) i fryzje-
rami – stylistami ( Kadus Pol-
ska Pollwel, Intercoiffiur Pol-
ska). Wykonywa³a makija¿
miêdzy innymi Maryli Rodo-
wicz, Danucie Stenka, Joannie
Brodzik.
Na spotkaniu w Œmiglu Doro-
ta Goliñska zaprezentowa³a
trzy makija¿e (w tym jeden ar-
tystyczny), udzielaj¹c równie¿
wskazówek, jak siê malowaæ.
Szczególne podziêkowanie za pomoc w zorganizowaniu spo-
tkania nale¿y siê Jaros³awowi Smoczykowi z Koœciana.

Ilona Stró¿ak

Spotkanie z wiza¿ystk¹

Kamila Purczyñska z ma-
kija¿em artystycznym

Dorota Goliñska
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Proszê siê przedstawiæ czytelnikom
„Witryny Œmigielskiej”.
Nazywam siê Maciej Ciesielski. Mam
23 lata, mieszkam w Niet¹¿kowie. Ukoñ-
czy³em Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 1
w Lesznie, a obecnie studiujê na Politech-
nice Wroc³awskiej (wydzia³ – in¿ynieria
œrodowiska, specjalizacja – klimatyzacja
i ogrzewnictwo). Od paŸdziernika zacznê
IV rok. Staram siê aktywnie spêdzaæ czas
wolny, wspinaj¹c siê. Wszystkie moje
podró¿e s¹ ukierunkowane w tym celu.
Sk¹d bierzesz œrodki finansowe na
wyprawy?
Na szczêœcie zacz¹³em siê wspinaæ pod
koniec „z³otej dekady dla wspinaczy”.
Ucz¹c siê w LO w Lesznie, spotka³em Zbi-
gniewa Trzmiela – bardzo dobrego wspi-
nacza z naszego regionu, który pokaza³
mi mo¿liwoœci zdobycia pieniêdzy.
W tamtych czasach mo¿na by³o zarobiæ
kolosalne kwoty, pracuj¹c na wysoko-
œciach. Obecnie udaje mi siê uzyskaæ
pewne kwoty z Ministerstwa przez Pol-
ski Zwi¹zek Alpinizmu. Na wyprawê na
Alaskê dosta³em 500,- z³ z Urzêdu Miej-
skiego Œmigla, Starostwo Powiatowe
w Koœcianie zakupi³o mi kurtkê.
Jaki jest koszt podstawowego sprzê-
tu alpinistycznego?
Do wspinania na ska³ach potrzebne s¹
buty wspinaczkowe (100 – 400,- z³),
uprz¹¿ (100 – 400,- z³), lina (60 metrów –
400,- z³), przyrz¹d asekuracyjny - 60,- z³,
ekspres 30 – 40,- z³ (x10), woreczek na
magnezjê – 20,- z³.
Czy jesteœ zrzeszony w jakimœ klu-
bie?
Jestem cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku
Alpinizmu oraz klubów wysokogórskich
w Poznaniu i we Wroc³awiu.
Jak i kiedy zaczê³o siê Twoje hobby?
Pocz¹tkiem by³a sztuczna œciana w LO
w Lesznie. Tam mia³em przyjemnoœæ
poznaæ Zbigniewa Trzmiela i Grzegorza
Lorka (z nim by³em pierwszy raz zim¹
pod namiotem). Po III klasie wybra³em
siê z nim na Ural. Po I roku studiów z kil-
koma kolegami zacz¹³em siê wspinaæ
w Tatrach. PóŸniej by³a wyprawa na Ala-
skê (maj 2002). Spêdzi³em tam miesi¹c
na lodowcu. Bardzo wiele siê wspinam
w Tatrach. Uda³o mi siê z koleg¹ zrobiæ
trudn¹ drogê hakow¹ (haki przypomi-
naj¹ ¿yletkê). 20 wrzeœnia 2002 r. kolega
zaproponowa³ mi wyprawê do Kalifornii.
Dorobi³em na ten wyjazd, myj¹c szyby,
wspar³ mnie tak¿e Polski Zwi¹zek Alpi-
nizmu, pewn¹ kwotê po¿yczy³em od sio-

Wywiad z Maciejem Ciesielskim

stry. 6 paŸdziernika polecia³em do Kali-
fornii. W Yosemity Valley s¹ tysi¹cmetro-
we œciany – mekka dla wspinaczy hako-
wych. Jest tam wielka p³yta, gdzie nie ma
¿adnych uchwytów i wbija siê maleñkie
haczyki. Tam z dwoma kolegami zrobi-
³em polskie przejœcie „See of Dreams”
(ocean marzeñ) na El Capitanie. Kupi³em
bilet autobusowy i przejecha³em ca³e Sta-
ny Zjednoczone (5500 km). W listopa-
dzie, po powrocie do kraju, zbiera³em
szyszki, aby oddaæ pieni¹dze, które po-
¿yczy³em na wyprawê do USA.
Ca³¹ zimê wspina³em siê nad
Morskim Okiem.
Co uwa¿asz za swój najwiêk-
szy dotychczasowy sukces?
Dla mnie najwiêkszym osi¹gniê-
ciem jest powtórzenie COBRA
PHILAR – to filar na szczycie
Mount Barrill na Alasce (w rejo-
nie lodowca Ruth), który z dale-
ka wygl¹da jak kobra - i st¹d na-
zwa. Pierwsze jego przejœcie mia-
³o miejsce w 1991 roku i trwa³o
6 dni. Nam siê uda³o w ci¹gu 36
godzin, przy 12 godzinach zej-
œcia.
Co czujesz bêd¹c kilka tysiê-
cy metrów nad ziemi¹?
Na 2 metrach bojê siê tak samo
jak na 100 i 1000 metrów, nie
sprawia mi to zbyt du¿ej ró¿nicy.
Od 2 m staram siê zatem ju¿ byæ
czujnym. Uwa¿am, ¿e gdy ktoœ
mówi, ¿e siê nie boi, to albo jest
szalony, albo coœ z nim nie tak.
To, ¿e cz³owiek siê boi, jest normalne.
Jak spêdzi³eœ tegoroczne wakacje?
Uda³o mi siê pojechaæ w Alpy z koleg¹,
z którym by³em na Alasce. Dziêki wyso-
kim temperaturom nie by³o dróg lodo-
wych, wszystko siê zapada³o. Uda³o mi
siê przejœæ FILAR WACKERA (2 km

wspinania na œcianie, która ma 1200 m).
By³em te¿ na szczycie GRAND CAPU-
CYN (Du¿y Mnich).Po powrocie z Alp
by³em z narzeczon¹ w Tatrach.
Jakie s¹ Twoje plany na przysz³oœæ?
Nie bêdê koñczy³ studiów w trybie „przy-
spieszonym”, 5 – letnim, tylko w trybie
„normalnym”, 8 – letnim. Dziêki nieza-
le¿noœci finansowej mogê sobie na to
pozwoliæ. Od paŸdziernika zaczynam VII
semestr studiów. W styczniu chcê poje-
chaæ na oko³o dwa miesi¹ce do Patago-
nii. PóŸniej zamierzam zwiedziæ Tajlan-
diê, chcê te¿ wyjechaæ do Stanów Zjed-
noczonych, ¿eby popracowaæ i powspi-
naæ siê w dolinie. Byæ mo¿e we wrzeœniu
pojadê w Himalaje.
Jak widzisz swoj¹ przysz³oœæ po stu-
diach?
Chcia³bym pojechaæ na rok do Nowej
Zelandii lub do Stanów Zjednoczonych.
Planujê skoñczyæ te¿ kurs instruktorski
i przewodnika alpejskiego, jednak na
pewno nie chcê zwi¹zaæ ¿ycia z zarabia-
niem pieniêdzy tylko na wspinaniu. Trak-
tujê je jako sposób na ¿ycie, dobr¹ zaba-
wê.

Gdzie chcia³byœ spêdziæ resztê ¿ycia?
Na po³udniu Francji, Hiszpanii lub W³o-
szech, ze wzglêdu na podejœcie ludzi, kli-
mat. W Polsce jest za ma³o s³oñca, to jest
bardzo frustruj¹ce.
Dziêkujê za rozmowê

Ilona Stró¿ak
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Dla zwyk³ego cz³owieka woda jest ciecz¹
potrzebn¹ do picia, higieny czy przygo-
towywania posi³ków. Dla naukowca oka-
zuje siê ciecz¹ niezwyk³¹, nieodgadnion¹,
posiadaj¹c¹ wyj¹tkowe w³aœciwoœci. Jed-
nym ze s³awnych w Polsce i na ca³ym
œwiecie naukowców zajmuj¹cym siê zja-
wiskiem, jakim jest woda, jest Stanis³aw
Wosiñski, który na zaproszenie Paw³a
Kenkla wyg³osi³ w firmie Rosmosis trzy-
godzinn¹, bardzo ciekaw¹ prelekcjê.
Stanis³aw Wosiñski to autor i konstruk-
tor urz¹dzeñ ADR. Jest absolwentem Po-
litechniki Poznañskiej. Od 1990 r. miesz-
ka i pracuje naukowo w Gdañsku. Od 15
lat woda stanowi g³ówny przedmiot pro-
wadzonych przez niego badañ nauko-
wych, których celem jest skonstruowa-
nie urz¹dzenia s³u¿¹cego do zmiany
struktury wody. Cel ten zosta³ osi¹gniê-
ty - powsta³o urz¹dzenie o nazwie ADR-
4. Jest to dysk ceramiczno-magnetycz-
ny umieszczony w specjalnej obudowie.
S³u¿y do poprawy w³aœciwoœci zdrowot-
nych wody pitnej i ¿ywnoœci. Poddaj¹c
wodê dzia³aniu stymulatora ADR-4, otrzy-
muje siê wodê odpowiednio zmienion¹
energetycznie i strukturalnie, która wp³y-
wa pozytywnie na równowagê we-
wnêtrzn¹ ludzkiego organizmu, wyrów-
nuje zaburzenia energetyczne w ciele
cz³owieka, przyczyniaj¹c siê do poprawy
zdrowia i sprawnoœci organizmu. Aby wy-
korzystaæ oddzia³ywanie energetyczne
dysku ADR-4 na artyku³y spo¿ywcze, na-
le¿y jedynie umieœciæ je na dysku na co
najmniej 3 minuty. W ten sam sposób na-
le¿y post¹piæ z wod¹. Po tym czasie jest
ona wystarczaj¹co ukszta³towana energe-
tyczne. Z dysku mo¿na korzystaæ wtedy,
gdy odczuwamy potrzebê regulacji ener-
getycznej (uczucie os³abienia, zmêcze-
nia, z³e samopoczucie itp.) albo profilak-
tycznie, na przyk³ad codziennie rano wy-
pijaæ jeden kubek dowolnego napoju. Nie
zachodzi mo¿liwoœæ przedawkowania.
Energetyzowaæ mo¿na wszystkie pro-
dukty ¿ywnoœciowe. W przypadku picia
wody wskazane jest, aby by³a to woda
czysta, mineralna lub Ÿródlana. Dopusz-
czalne jest stawianie gor¹cych p³ynów na
dysku. ADR-4 posiada równie¿ zdolnoœæ
oddzia³ywania miejscowego. Przy³o¿enie
tego uk³adu bezpoœrednio do cia³a
w miejscu schorzenia oddzia³uje na nie
leczniczo. Mo¿na równie¿ przy³o¿yæ
uk³ad do wêz³ów energetycznych, czy te¿
do punktów aktywnych znajduj¹cych siê
wzd³u¿ kana³ów energetycznych - meri-
dianów. ADR-4 harmonizuje te¿ energiê

S³awny naukowiec w Œmiglu

w œrodowisku cz³owieka oraz redukuje
wp³yw szkodliwego promieniowania geo-
patycznego.
Za skonstruowanie ADR-4 Stanis³aw Ad-
rian Wosiñski zdoby³ szereg nagród. Na
47 Wystawie Wynalazków BRUSSELS
EUREKA’98 ADR-4 otrzyma³o Z³oty
Medal. Produkt ten zdoby³ równie¿ Na-
grodê Specjaln¹ w postaci Z³otej Statu-
etki, któr¹ przyzna³ Instytut Wspólnoty
Europejskiej Dla Promocji Przedsiêwziêæ
Handlowych. Trzecim odznaczeniem dla
konstruktora urz¹dzenia ADR-4 jest
Medal Marii Sk³odowskiej-Curie, w 100-
rocznicê odkrycia Pierwiastków Polonu
i Radu nadany przez Stowarzyszenie Pol-
skich Wynalazców i Racjonalizatorów.
Kolejnym wynalazkiem S.A. Wosiñskie-
go jest ADR Protect – niewielki kr¹¿ek
wykonany z elastycznej folii magnetycz-
nej o specyficznym przestrzennym roz-
k³adzie pola magnetycznego. Urz¹dzenie
to s³u¿y do redukcji skutków dzia³ania
pól elektromagnetycznych na cz³owieka.
Szczególnie zaleca siê go u¿ytkownikom
telefonów komórkowych, komputerów
i innych urz¹dzeñ emituj¹cych promie-
niowanie elektromagnetyczne. ADR Pro-
tect, wyrównuj¹c poziom energii we
wszystkich kana³ach akupunkturowych
(meridianach), powoduje przywrócenie
zaburzonej w skutek promieniowania
elektromagnetycznego równowagi ener-
getycznej cz³owieka (homeostazy).
W ten sposób mechanizmy obronne or-
ganizmu staj¹ siê bardziej efektywne, po-
trafi¹c w wiêkszym stopniu zrekompen-
sowaæ wp³yw promieniowania elektroma-
gnetycznego wytwarzanego przez ró¿ne
urz¹dzenia elektroniczne i elektryczne.
Jednym z efektów oddzia³ywania urz¹-
dzenia ADR Protect jest wp³yw na auto-
nomiczny uk³ad nerwowy, odpowiedzial-

ny za utrzymywanie równowagi fizjolo-
gicznej organizmu. Przeprowadzone ba-
dania jednoznacznie wykazuj¹, ¿e u osób,
które stosowa³y ADR Protect, nast¹pi³a
poprawa ukrwienia i przywrócenie zak³ó-
conej równowagi energetycznej. Warun-
kiem zadzia³ania urz¹dzenia ADR Protect
jest umiejscowienie go najdalej kilka mi-
limetrów od naszego cia³a (pod zegar-
kiem, w bucie, w kieszeni). ADR-Protect
zdoby³ Z³oty Medal INPEX’2001 Pit-
tsburgh USA.
W³aœnie tym wynalazkom (dostêpnym
ju¿ na polskim rynku m.in. dziêki firmie
Rosmossis) poœwiêci³ swój wyk³ad
S.A.Wosiñski. Opowiada³ g³ównie o ba-
daniach naukowych prowadzonych
w Polsce i na ca³ym œwiecie i o ich wyni-
kach, które czêsto zaskakiwa³y samego
wynalazcê. Okaza³o siê, ¿e stosowanie
ADR-4 ma korzystny wp³yw na zaburze-
nia kr¹¿enia obwodowego (badania ter-
mograficzne), wyrównanie powysi³ko-
wych zaburzeñ fizjologicznych (szybszy
powrót akcji serca do wartoœci pocz¹tko-
wej), czego wynikiem jest szybsze usu-
niêcie zmêczenia, usuwanie nadmierne-
go stê¿enia metali toksycznych z organi-
zmu cz³owieka, chorób nerek,wyrówna-
nie zaburzeñ energetycznych w ustroju
cz³owieka. Badania da³y równie¿ inne za-
skakuj¹ce rezultaty, stwierdzono bo-
wiem, ¿e w wyniku dzia³ania ADR-4 owo-
ce poddane jego wp³ywowi póŸniej siê
psuj¹, jogurt szybciej dojrzewa a mas³o
póŸniej je³czeje. Wosiñski nie kry³ rado-
œci z wyników badañ, jest bowiem jednym
z tych naukowców, którzy lubi¹ pomagaæ
ludziom.

M.D.
STYMULATOR ENERGII ADR-4

ADR Protect



paŸdziernik/200312

Agencja Nieruchomoœci Rol-
nych (tak obecnie nazywa siê
dawna Agencja W³asnoœci
Rolnej Skarbu Pañstwa) prze-
ka¿e do dyspozycji burmistrza
Œmigla ziemiê nale¿¹c¹ nie-
gdyœ do Kombinatu PGR
w Starym Bojanowie. Nieru-
chomoœæ, sk³adaj¹ca siê g³ów-
nie z gruntów ornych, ma ogó-
³em powierzchniê ponad 130
hektarów, z czego 103 hekta-
ry mieszcz¹ siê w obrêbie Sta-
rego Bojanowa, a blisko 30 ha
w obrêbie Parska. Oficjalne
przekazanie nast¹pi w najbli¿-
szych dniach.
O przyznanie ziemi zwróci³ siê
burmistrz Œmigla Józef Cieœla,

Ziemia do dyspozycji
burmistrza

Burmistrz Józef Cieœla, Jan
Pietrzak i pozostali œmigielscy
radni byli inicjatorami spotka-
nia, na którym próbowano
odpowiedzieæ, jak zaopatrzyæ
okolicznych odbiorców w ta-
ni¹ energiê gazow¹ i w³¹czyæ
Œmigiel do mikrostrefy ekolo-
giczno-gazowej. Narada odby-
³a siê 23 wrzeœnia w siedzibie
gminy Œmigiel. Wziêli w niej
udzia³ m.in. Stanis³aw Mam-
czur,  dyrektor Oddzia³u
PGNiG w Zielonej Górze, Ta-
deusz Trygar, dyrektor Biura
Projektowego Nafta-Gaz
w Kroœnie, Henryk Orze³ek,
dyrektor Rejonu Gazownicze-
go w Lesznie oraz architekt
Maria Piero¿yñska, dyr. Biu-
ra Projektowego „Architektu-

4 wrzeœnia Biblioteka Publicz-
na Miasta i Gminy goœci³a Ire-
nê Conti di Mauro. Irena Con-
ti, z zawodu dziennikarz, pisze
ksi¹¿ki poetyckie, t³umaczy
literaturê polsk¹ na jêzyk w³o-
ski. Jej w³oskie wiersze we

ra i Urbanistyka”, równie¿
z Leszna. Stronê œmigielsk¹
reprezentowa³ burmistrz Jó-
zef Cieœla i grupa radnych:
Stanis³aw Pawlak, wiceprze-
wodnicz¹cy samorz¹du oraz
Jan Pietrzak, Pawe³ Górzny,
Wies³aw Kasperski i Bogdan
Turliñski. Z³o¿e zalegaj¹ce
pod Broñskiem i Czaczem jest
obecnie najwiêksze i najbar-
dziej wydajne w kraju. Specja-
liœci oceniaj¹, ¿e Broñsko
w najbli¿szych latach da 20-
25% krajowego wydobycia.
Tymczasem mieszkañcy oko-
lic Broñska nie maj¹ sieci ga-
zowej wcale, a pozostali p³ac¹
za gaz ceny komercyjne, wca-
le nie ni¿sze od obowi¹zuj¹-
cych w ca³ym kraju. Maj¹c

Poetyckie spotkanie

w zwi¹zku z krytycznymi opi-
niami okolicznych rolników
dotycz¹cymi sposobu gospo-
darowania przez dotychczaso-
wego dzier¿awcê popege-
erowskim maj¹tkiem i postê-
puj¹c¹ jego degradacj¹ .
W gminie Œmigiel zawi¹za³a
siê kilkunastoosobowa grupa
inicjatywna skupiaj¹ca rolni-
ków zainteresowanych dzier-
¿aw¹ b¹dŸ kupnem ziemi.
Burmistrz nie wypowiedzia³
siê dot¹d co do sposobu roz-
dysponowania otrzymanego
maj¹tku w okolicach Starego
Bojanowa. Najprawdopodob-
niej nast¹pi to w formie umów
u¿yczenia.

w³asny gaz, wystarczy³oby
w³¹czyæ siê do magistrali bie-
gn¹cej z Broñska do Kokorzy-
na pod Koœcianem, gdzie znaj-
duje siê centralna rozdzielnia.
Wtedy znacznie tañszy gaz
móg³by zasilaæ gospodarstwa
domowe. Wed³ug projektu
mia³oby to zw³aszcza dotyczyæ
dwunastu wsi skupionych nie-
daleko siebie, szeœciu z gmi-
ny Œmigiel i tylu¿ z s¹siedniej
gminy Wielichowo.

W gazownictwie powsta³o
wiele spó³ek, z których ka¿da
ma odmienn¹ specyfikê. Tak
wiêc jedna projektuje, inna
wydobywa, jeszcze inna
oczyszcza i wzbogaca, ktoœ
dostarcza gaz do klientów,
wreszcie jeszcze ktoœ inny
kasuje pieni¹dze. Wszystkie
spó³ki radz¹ sobie nieŸle,
a w ostatecznym rozrachunku
za wszystko p³aci klient. Tych
zaœ jest coraz mniej. Dyrektor
Orze³ek z Leszna wskazywa³,
¿e w ostatnich latach z powo-
du trudnoœci finansowych
„wykruszy³o siê” ponad 20%
odbiorców. Tymczasem skala
zapotrzebowania na gaz limi-
tuje wielkoœæ inwestycji zwi¹-
zanych z dostarczaniem tego
paliwa.

W spotkaniu, niestety, nie
uczestniczyli najbardziej kom-
petentni przedstawiciele Od-

dzia³u G³ównego PGNiG
z Warszawy, firmy odpowie-
dzialnej za wydobycie i 99-pro-
centow¹ czêœæ dystrybucji.
Podobno nie mogli przybyæ,
gdy¿ uczestniczyli w posiedze-
niu dotycz¹cym tworzenia
...Mikrostrefy Ekologiczno-
Energetycznej Koœcian. Tym-
czasem to w³aœnie od nich
oczekiwano odpowiedzi na
najistotniejsze pytania, doty-
cz¹ce zasad i warunków w³¹-
czenia œmigielskich odbior-
ców do systemu zaopatrzenia
w gaz.

Generalnie takich kon-
kretnych danych nie otrzyma-
liœmy, ale i tak jestem z tego
spotkania zadowolony. Z przy-
bli¿onych wielkoœci dowie-
dzieliœmy siê, ¿e koszty ewen-
tualnego „wciêcia” do ruroci¹-
gu gazowego kszta³tuj¹ siê
w granicach 250 tysiêcy z³o-
tych. Wszystko jest mo¿liwe,
ale gazownicy – w czym trud-
no siê im dziwiæ – chc¹ mieæ
zapewniony zbyt na gaz w od-
powiedniej wielkoœci. Musi
byæ to interes korzystny dla
obu stron. Tym niemniej nie
tracê nadziei na rozstrzygniê-
cia korzystne dla Œmigla –
oœwiadczy³, po zakoñczeniu
spotkania i wspólnej wizji lo-
kalnej w Broñsku i Kokorzy-
nie, burmistrz Józef Cieœla.

t.j.

w³asnym przek³adzie na pol-
ski publikowane by³y na
³amach prasy i w almana-
chach. W 1999 roku na Miê-
dzynarodowym Listopadzie
Poetyckim poetka otrzyma³a
nagrodê za najlepsz¹ ksi¹¿kê
i odznakê „Zas³u¿ony dla kul-
tury polskiej”. Autorka z du¿¹
doz¹ humoru mówi³a m³odzie-
¿y o mi³oœci i swoim ¿yciu.
Mi³oœæ i tylko mi³oœæ zdomi-
nowa³a spotkanie przede
wszystkim dlatego, ¿e poetka
równie¿ promowa³a ksi¹¿kê
pt. „I tylko mi³oœæ”. Ca³y do-
chód z jej sprzeda¿y przezna-
cza na Stowarzyszenie Przyja-
ció³ Dzieci Chorych „Serce”
w Œwidnicy.

B.M.

Czy bêdzie tani gaz dla
Œmigla?

(t.j.)
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Czeœæ.
Witam was z moim najwspanialszym na œwiecie psem. Ca³y czas czekam na wasze pomys³y, jak nazwaæ mojego przyjaciela.
Mam nadziejê, ¿e o tym pamiêtacie..
Na pewno zastanawiacie siê, jak sobie radzê z psem… Jesteœmy ju¿
miesi¹c razem i nie oby³o siê bez k³opotów. Opowiem wam o tym.
Odk¹d pies zosta³ ze mn¹, postanowi³em, ¿e bêdê zajmowa³ siê nim
najlepiej, jak tylko mo¿na sobie wyobraziæ. Od razu wzi¹³em siê do
dzie³a. Rankiem, kiedy jeszcze wszyscy spali, wzi¹³em mego przyja-
ciela na bardzo d³ugi spacer. Postanowi³em pokazaæ mu wszystkie
moje ulubione miejsca w Œmiglu. Najpierw spacerowym krokiem
udaliœmy siê w stronê wiatraków. Pies, widz¹c wiatraki, biega³ i by³

bardzo szczêœliwy. PóŸniej
pokaza³em mu basen, bu-
dynek, w którym mieœci
siê kino. Nastêpnie obej-
rzeliœmy rynek. Uzna³em,
¿e wystarczy jak na poran-
ny spacer. Gdy wróciliœmy
do domu, zabra³em siê do przygotowania œniadania dla mojego psa. Tak, mia³em
w³asnego psa – ci¹gle nie mieœci³o mi siê to w g³owie. By³em taki szczêœliwy! Naj-
pierw da³em mu dwie kie³baski. Zjad³ ze smakiem i by³ wyraŸnie zadowolony. Spoj-
rza³ na mnie i na lodówkê. Nie mog³em
pozwoliæ, ¿eby mój przyjaciel by³ g³od-
ny! Da³em mu kolejne dwie kie³baski
i kawa³ek szynki. Po œniadaniu przek¹-

siliœmy po ciasteczku. PóŸniej odwiedzi³y mnie dzieci z s¹siedztwa. Przysz³y obej-
rzeæ mojego psa. Kaœka przynios³a dla niego cukierki czekoladowe, Ala pyszn¹
kie³baskê, a Tomek dwa kawa³ki ciasta, które upiek³a jego mama. Pies zjad³ wszyst-
ko. Tym razem jad³ wolniej. Trochê nas to zmartwi³o. W koñcu by³y to same
smako³yki…
Przygl¹daliœmy mu siê czujnie. Pomyœla³em, ¿e na pewno jest zmêczony poran-
nym spacerem, musi wiêc odpocz¹æ.

Godzinê póŸniej pies znów by³ rado-
sny i gotowy do zabaw. Przeskaki-
waliœmy przez pieñ, który od daw-
na le¿y na naszym podwórku. Pies
razem z nami. Za ka¿dy udany skok
dostawa³ w nagrodê cukierki.
Na obiad przygotowaliœmy dla niego ca³¹ miskê smako³yków…Niestety, pies na-
wet nie podszed³ do miski. Warcza³ na ni¹ z daleka. Kaœka uzna³a, ¿e straci³ ape-
tyt i na pewno jest chory. Przerazi³em siê.
Postanowiliœmy pójœæ do weterynarza.
Weterynarz obejrza³ mojego czworono¿nego przyjaciela bardzo dok³adnie. Przy-
zna³, ¿e pies wygl¹da nie najlepiej.
By³em przera¿ony. £zy nap³ynê³y
mi do oczu.
Na szczêœcie pan weterynarz szyb-
ko znalaz³ przyczynê dolegliwoœci.
A¿ wstyd przyznaæ, ale pies cierpia³

przez nas. Daliœmy mu zbyt du¿o jedzenia, a w dodatku by³y to prawie same
s³odycze!
Weterynarz wyjaœni³ nam, ¿e to nie by³ najlepszy sposób karmienia psa.
Nastêpnego dnia mój ukochany czworonóg by³ na diecie. Teraz nie karmiê go
ju¿ s³odyczami. Wiem te¿, ¿e najchêtniej zjada karmê przygotowan¹ specjalnie
dla psów.
Wszystko skoñczy³o siê dobrze – jak w bajce.
Kochani, mam do was proœbê. Narysujcie portret swojego psa i przeœlijcie na
adres Centrum Kultury w Œmiglu. Nagrody czekaj¹.
Zwyciêzc¹ poprzedniego konkursu zosta³ Damian Stefaniak z Czacza. Nagrodê
mo¿na odebraæ w Centrum Kultury.

ŒMIGLACZEK
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Og³oszenia drobne
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

5 wrzeœnia
Czacz – przy ul. Polnej zosta³
zatrzymany 47-letni mieszka-
niec gminy Œmigiel, który
wszcz¹³ awanturê, a nastêpnie
zniewa¿y³ policjantów, za co
grozi mu kara do 2 lat pozba-
wienia wolnoœci. Mê¿czyzna
mia³ 1,4‰ alkoholu we krwi.
7 wrzeœnia
Sierpowo – tu¿ po pó³nocy nie-
znany sprawca w³ama³ siê do
samochodu osobowego mar-
ki Fiat 126p. Ukrad³ radioma-
gnetofon i okulary s³oneczne
o ³¹cznej wartoœci 320 z³.
9 wrzeœnia
Wonieœæ – w godzinach ran-
nych skradziono czternasto-
letniego Fiata 126p o wartoœci
2.000 z³
13 wrzeœnia
Stare Bojanowo – o godz. 220

zatrzymano 33-letniego miesz-
kañca gminy Œmigiel, który
prowadzi³ samochód, bêd¹c w
stanie nietrzeŸwym- 1,2‰.
16 wrzeœnia
Policja zosta³a powiadomiona,
¿e w okresie od 24 lipca do 12
wrzeœnia nieznany sprawca
skrad³ z kolektury Totalizato-
ra Sportowego w Œmiglu 1.200
losów o wartoœci 2.000 z³
16 wrzeœnia
Policjanci ze Œmigla ustalili
sprawcê w³amania do samo-
chodu w Sierpowie. Okaza³ siê
nim 16- letni mieszkaniec gm.
Œmigiel. Skradziony radioma-
gnetofon odzyskano, a sprawê
przekazano do S¹du Rejono-
wego w Koœcianie
19 wrzeœnia
O godz. 1040 na obwodnicy
Œmigla kieruj¹cy samocho-
dem osobowym Deawoo Ma-
tis zderzy³ siê z samochodem
Mercedes. W wyniku zderze-
nia kierowca Matisa dozna³
z³amania lewej ³opatki.

Matematyka – korepetycje, komputerowe przepisywanie
prac, tekstów,
tel. 5 180 671

Oœrodek Wspierania Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczoœci or-
ganizuje w paŸdzierniku otwarte seminarium dla œrodowi-
ska kupieckiego z dyrektorem Pañstwowej Inspekcji
Handlowej w Poznaniu Teres¹ Lewandowsk¹. Tematem
spotkania bêd¹ wywieszki asortymentowo-cenowe oraz aktu-
alne problemy kupców. Dok³adny termin zostanie podany w
terminie póŸniejszym.
Zapraszamy. Wstêp wolny.
Ponadto Oœrodek Wspierania Ma³ej i Œredniej Przedsiêbior-
czoœci w Koœcianie zwraca siê z proœb¹ do zainteresowanych
przedsiêbiorców z terenu powiatu koœciañskiego o przekaza-
nie aktualnych (lub uaktualnienie w przypadku zmian) danych
teleadresowych firm wraz z krótkim opisem profilu dzia³alno-
œci (tzw. wizytówka firmy).
 Powy¿sze dane bêd¹ wykorzystywane w celu przekazywania
przedsiêbiorcom (wy³¹cznie drog¹ elektroniczn¹) aktualnych
informacji z ró¿nych dziedzin, przydatnych przy prowadzeniu
dzia³alnoœci gospodarczej oraz budowy profesjonalnej bazy da-
nych firm powiatu koœciañskiego wykorzystywanej m. in. w
celu promocji lokalnej przedsiêbiorczoœci w kraju i za granic¹.
Dane prosimy przesy³aæ na adres:
Oœrodek Wspierania Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczoœci
Ul. Rzemieœlnicza 2
64-000 Koœcian
e-mail: jaroslaw.gromek@europa.wokiss.pl

Og³oszenie

22 wrzeœnia
Niet¹¿kowo – o godz. 1920 pa-
trol policji zauwa¿y³ stoj¹cy na
poboczu samochód Ford
Escort. Gdy radiowóz siê zbli-
¿y³, samochód raptownie ru-
szy³ i zacz¹³ siê oddalaæ. Po
krótkim poœcigu zosta³ zatrzy-
many. Kierowca – 38-letni
mieszkaniec powiatu lesz-
czyñskiego - by³ w stanie nie-
trzeŸwoœci – 2,5‰
15 wrzeœnia
Posterunek Policji w Œmiglu
zosta³ powiadomiony, ¿e na
terenie Œmigla, w rejonie ulic
Koœciuszki i Al. Bohaterów,
od kilku dni pojawia siê samo-
chód typu bus, koloru bia³e-
go. Kieruj¹cy nim mê¿czyzna
czêsto siê zatrzymuje i rozma-
wia z dziewczynkami w wieku
gimnazjalnym. Mê¿czyzna
podejmowa³ rozmowê pod
pretekstem uzyskania wska-
zówek, co do dojechania na
okreœlon¹ ulicê. W trakcie roz-
mowy by³ obna¿ony i siê ona-
nizowa³. Nie atakowa³ dziew-
cz¹t.
W toku wyjaœniania sprawy
okaza³o siê, ¿e podobnych
zdarzeñ by³o w okresie letnim
kilkanaœcie. Policjanci ustali-
li, ¿e ich sprawc¹ jest 40 – let-
ni mieszkaniec Opalenicy.
Grozi mu odpowiedzialnoœæ
za wykroczenie – art. 440 Ko-
deksu Wykroczeñ – areszt do
3 miesiêcy lub grzywna do
1.500 z³

19.08. – po¿ar kot³owni w Œmiglu, ul Rolna 22
19.08. – po¿ar œmietniska w Bronikowie, ul. Morownicka
29.08. – po¿ar obornika w Przysiece Starej
02.09. – usuwanie kokonów szerszeni w Œmiglu, ul. Kiliñskie-

go
03.09. – po¿ar trawy na poboczu
12.09. – po¿ar stogu w Machcinie
19.09. – wypadek drogowy – obwodnica w Œmiglu
19.09. – po¿ar nasypu kolejowego w Przysiece Polskiej
26.09.- po¿ar trawy miêdzy Przysiek¹ a Czaczem
27.09. – po¿ar ci¹gnika w Morownicy

Podziêkowania
Centrum Kultury w Œmiglu sk³ada serdeczne podziêkowanie:
- Ireneuszowi Nowakowi, bratu Kurkowego Bractwa Strze-

leckiego, za pomoc, sponsoring i czas poœwiêcony w dniu
31 sierpnia br. motocyklistom – uczestnikom „II Spotkania
Zmotoryzowanych w Œmiglu”

- Stefanowi Klupszowi i Eligiuszowi Lipowiczowi, braciom
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, za zorganizowanie strze-
lania, pokrycie jego kosztów i goœcinne przyjêcie grupy m³o-
dzie¿y niemiecko – polskiej w strzelnicy KBS w Œmiglu w
dniu 11 wrzeœnia,

- Wojciechowi Ciesielskiemu, nauczycielowi Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Œmiglu, za zorganizowanie trasy tury-
stycznej po Œmiglu i spo³eczn¹ pracê w charakterze prze-
wodnika grupy m³odzie¿y polsko-niemieckiej – goœci z Al-
zey i Koœciana.

Wykaz wyjazdów OSP
Œmigiel: sierpieñ – wrzesieñ
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Od sierpnia na terenie sta-
nowiska archeologicznego
w Bruszczewie trwa³y inten-
sywne prace wykopaliskowe.
Jest to jedna z nielicznych
w skali europejskiej osada
obronna z pocz¹tków epoki
br¹zu. Grupa archeologów
z Instytutu Prahistorii Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu pod kierun-
kiem dr hab. Janusza Czebre-
szuka prowadzi³a badania na
pó³nocnym skraju osady.
Dziêki temu dosz³o do odkry-
cia wielu obiektów pochodz¹-
cych g³ównie z pocz¹tków
epoki br¹zu (pierwsza po³owa
III tys. p.n.e) a tak¿e zwi¹za-
nych z kultur¹ ³u¿yck¹ (prze-
³om II i I tys. p.n.e.) i z wcze-
s n y m  œ r e d n i o w i e c z e m .
Obiekty te mia³y kszta³t okr¹-
g³ych i owalnych jam, wkopa-
nych w ziemiê nawet na g³ê-
bokoœæ dwóch metrów. Znaj-
dowano w nich fragmenty na-
czyñ, wytworów z koœci, rogu,
kamienia i krzemienia, m. in.
misternie wykonane grociki
strza³. Najistotniejsze by³y jed-
nak znaleziska metalu – drob-
nych przedmiotów z br¹zu,
œwiadcz¹cych, ¿e ju¿ 4 tys. lat
temu w Bruszczewie istnia³
warsztat metalurga, w którym
wykonywano ozdoby, broñ
i narzêdzia pracy.

Wspólnie z polsk¹ ekip¹
prace badawcze prowadzi³a

Dla tancerzy i muzyków z zespo³u „¯eñcy Wielkopolscy”
wrzesieñ by³ miesi¹cem koncertów i spotkañ ze znanymi arty-
stami polskiego kina.

Ju¿ nieraz cz³onkowie zespo³u spotykali siê ze znanymi po-
staciami telewizji, kina i sztuki. Mo¿na tutaj wymieniæ miêdzy
innymi: Andrzeja Wajdê, Marka Kondrata, Alana Starskiego,
Gra¿ynê Szapo³owsk¹ czy Gra¿ynê Torbick¹. Tym razem pod-
czas koncertu w skansenie filmowym w Cichowie m³odzie¿
wystêpowa³a wspólnie z Piotrem G¹sowskim i Markiem Pere-
peczko. Tancerze w kontuszach szlacheckich i strojach z okre-
su Ksiêstwa Warszawskiego uczestniczyli w widowisku przed-
stawiaj¹cym sceny z „Pana Tadeusza”.

Bruszczewskie skarby

grupa niemieckich archeolo-
gów z Uniwersytetu w Bam-
bergu pod kierunkiem prof.
dr hab. Johannesa Müllera.
Skupili siê oni na badaniach
geomagnetycznych, w wyni-
ku których ustalili, ¿e brusz-
czewska osada by³a ufortyfi-
kowana (podwójn¹ palisad¹)
ze wszystkich stron. Dotych-
czasowe badania osady po-
zwalaj¹ stwierdziæ, ¿e by³a
trudno dostêpna. Wokó³ roz-
tacza³y siê bagna, a w¹ski
przesmyk ³¹cz¹cy osadê z wy-
soczyzn¹ zosta³ przekopany,
w efekcie czego powsta³a 20-
metrowej szerokoœci fosa.
Ludzie w niej ¿yj¹cy utrzymy-
wali siê z rolnictwa i hodowli
zwierz¹t, ale nadzwyczajne
znaczenie osady wynika³o z
obecnoœci w niej warsztatu
metalurga. By³ to ponadto
wa¿ny punkt w dalekosiê¿nej
wymianie (handlu) na mapie
ówczesnej Europy.

Tegoroczny sezon wyko-
paliskowy na stanowisku
w Bruszczewie dobieg³ koñ-
ca. Odby³ siê on dziêki wspar-
ciu finansowemu Urzêdu Kon-
serwatora Wojewódzkiego
oraz Poznañskiego Towarzy-
stwa Prehistorycznego. Miej-
my nadziejê, ¿e w przysz³ym
roku znajd¹ siê œrodki finan-
sowe na podjêcie dalszych
prac.

Pracowity miesi¹c zespo³u

We wrzeœniu wystêpy zespo³u obejrzeli tak¿e mieszkañcy
Koœciana, Garzyna i Leszna. Grupa wziê³a równie¿ udzia³
w II Miêdzynarodowych Dniach Muzyki i Folkloru w Lesznie.

Po raz kolejny w Cichowie tancerze z zespo³u spotkali siê ze
znanymi polskimi artystami. Piotr G¹sowski i Marek Pere-

peczko zaproponowali grupie wspólne zdjêcie.

Do koñca paŸdziernika odbywa siê w zespole nabór do grup
pocz¹tkuj¹cych. Do grupy trzeciej zapraszamy tylko ch³opców
z klas I i II gimnazjum, natomiast do grupy IV dzieci z klas V
i VI. Zajêcia grupy IV odbywaj¹ siê we wtorki od 17.00 do 19.00
w auli szko³y w Niet¹¿kowie. W tym samym dniu i miejscu, ale
w godz. od 19.00 do 21.00, odbywaj¹ siê zajêcia grupy III. W li-
stopadzie planujemy wyjazd na dwudniowe zgrupowanie, wiêc
warto nie spóŸniæ siê zapisem.

Rafa³ Rosolski

Tañce górali Beskidu ¯ywieckiego w wykonaniu tancerzy
z Niet¹¿kowa spotka³y siê z gor¹cym aplauzem leszczyñskiej

publicznoœci.
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Niestety, nie bêd¹ mile wspominaæ
kilku minionych kolejek pi³karze Po-
goni 1929 Œmigiel. Nie uda³o im siê
w nich zdobyæ bramki. Na pociesze-
nie pozostaje im wysokie zwyciêstwo
w Pucharze Polski.

W niedzielê, 31 sierpnia, Pogoñ gra³a
na wyjeŸdzie z liderem grupy, Spart¹
Miejska Górk¹. Nasi gracze ulegli 0:3.
W sobotê, 6 wrzeœnia, podejmowali na
w³asnym boisku Rolnika Racot. W tym
meczu pad³ bezbramkowy remis. Taki
sam wynik odnotowano w niedzielê,
14 wrzeœnia, w meczu z Krobiank¹ Kro-
bia.

Z kolei w œrodê, 17 wrzeœnia, Pogoñ
gra³a w meczu pucharowym. Jej przeciw-
nikiem by³a dru¿yna D¹b Boguszyn.
Œmigielanie zwyciê¿yli 3:0. Dwa gole zdo-
by³ Krzysztof Kurzawa, jednego Mi³osz
Grzelak.

W kolejnym spotkaniu ligowym,
20 wrzeœnia, z Poloni¹ Leszno, nasi gra-
cze odnotowali kolejny bezbramkowy re-
mis. DAS

Pogoñ
bez

bramek

M³odzi tenisiœci sto³owi Orl¹t Terry
Czacz rywalizowali w dwóch Wielko-
polskich Turniejach Kwalifikacyj-
nych.

Pierwszy odby³ siê 6 wrzeœnia
w Pleszewie. Rywalizowali tam m³odzicy.
Estera Obiega³a zajê³a miejsce 2. Anna
Rybacka uplasowa³a siê w przedziale 21-
24. W rywalizacji ch³opców Bart³omiej
Górecki oraz B³a¿ej Hoffman sklasyfiko-
wani byli w przedziale 65-75.

 13 wrzeœnia w GnieŸnie odby³ siê
WTK kadetek i kadetów. Paulina Maœlak
zajê³a w nim miejsce 12, a Tomasz Fór-
manowicz 16. DAS

Wojewódzkie-
klasyfikacyjne

S p or t
Wci¹¿ wzrasta zainteresowanie hodowl¹
koni, jeŸdziectwem i turystyk¹ konn¹,
równie¿ wœród m³odzie¿y. Dowodem na
to jest m.in. niet¹¿kowskie Technikum
Hodowli Koni. Na pocz¹tku tego roku,

w ramach pracy dyplomowej, uczniowie
przy pomocy szko³y i sponsorów zaadap-
towali jeden z budynków gospodarstwa
szkolnego na stajniê. Obecnie znajduje
siê w niej 12 koni. Cognat, Cienkusz,
wspania³a Ofelia,
niesforny Koczis,
Nigryt czy „tury-
sta” Mostar s¹ tam
pod sta³¹, troskliw¹
opiek¹ Micha³a
Grzymis³awskie-
go- wychowanka
szko³y, by³ego pra-
cownika stadniny
i instruktora nauki
jazdy. Zwierzêta s¹
w dobrych rêkach,
gdy¿ pan Micha³
nie tylko zna siê na
hodowli koni, ale
i na ich uje¿d¿aniu
oraz przygotowa-
niu do udzia³u w zawodach jeŸdzieckich.
Jest prawdziwym mi³oœnikiem koni, spê-
dza wiêc z nimi wiêkszoœæ czasu.
Nie wszystkie konie s¹ w³asnoœci¹ szko-
³y. Wiêkszoœæ „pensjonariuszy” nale¿y do
wychowanków technikum, którym trud-
no by³o rozstaæ siê ze swoimi wierzchow-
cami na okres roku szkolnego. Za 10 z³
na dobê konie w pensjonacie maj¹ zapew-
nione wszelkie wygody, opiekê i wykwint-
ne danie w postaci owsa. Tymczasowo
s¹ tu równie¿ koniki polskie bêd¹ce u pa-

Dom koni
na Micha³a „na wychowaniu”, oddane
przez stajniê w Kobylnikach w celu
uje¿d¿enia – wspaniale nadaj¹ce siê do
nauki jazdy, zw³aszcza dla dzieci, gdy¿ s¹
niewysokie, spokojne, wytrwa³e i po-

s³uszne. Sprawiaj¹
wra¿enie weso³ych
i przyjaznych. Na-
uka u pana Micha-
³a polega nie tylko
na samej jeŸdzie.
Uczy on równie¿
zasad w³aœciwego
postêpowania i po-
rozumiewania siê
z koñmi, odpowie-
dzialnoœci za ¿ywe
stworzenie. Nauka
jazdy, jak mówi,
musi byæ po³¹czo-
na z nauk¹ pielê-
gnacji konia, po-
zwala to bowiem
na nawi¹zanie kon-

taktu miêdzy jeŸdŸcem a koniem.
Oferta szkolnej stajni stale siê rozwija,
mo¿na tu wypo¿yczyæ bryczkê, w pla-
nach jest równie¿ uje¿d¿anie koni pod k¹-
tem przygotowañ do zawodów jeŸdziec-

kich a tak¿e zaadaptowanie stodo³y na
kryt¹ uje¿d¿alniê (jeœli dopisz¹ sponso-
rzy).
Mi³oœników koni serdecznie zapraszamy.

M.D.

Nauka jazdy konnej

Micha³ Grzymis³awski
tel. 604 091 871,
szko³a 5 180 027
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Udane-tak najkrócej scharakteryzo-
waæ mo¿na pierwsze spotkania tego-
rocznych rozgrywek pi³karzy Mas-
Rolu Sp³awie. Zespó³ przegra³ tylko
jeden mecz, resztê remisuj¹c i wy-
grywaj¹c.

W pierwszym meczu tegorocznych
rozgrywek, w dniu 9 sierpnia, pi³karze
Mas-Rolu podejmowali na w³asnym bo-
isku zespó³ Rolnika Racot. Gospodarze
spotkanie rozpoczêli bardzo nerwowo.
W efekcie grali chaotycznie i nie potrafi-
li stworzyæ groŸnych sytuacji pod bramk¹
Rolnika. Jednak powoli zaczêli uspoka-
jaæ grê. W 16. minucie po dok³adnym
podaniu ze œrodka boiska Wojciecha
Mani pi³kê przej¹³ nowy narybek Mas-
Rolu Adam Maækowiak i ³adnym strza-
³em na prawy s³upek pokona³ bramkarza
rywali. Uskrzydlona prowadzeniem dru-
¿yna gospodarzy zaatakowa³a z wiêk-
szym rozmachem. W 24. minucie w do-
godnej sytuacji znalaz³ siê Pawe³ Bajsert.
Po podaniu od Wojciecha Mani strzeli³
silnie pod poprzeczkê, pi³kê zdo³a³ jed-
nak wybiæ bramkarz. Jednak ju¿ cztery
minuty póŸniej po rzucie ro¿nym Bajsert
z bliskiej odleg³oœci wbi³ pi³kê do siatki.
By³o 2:0. Zawodnicy Rolnika nie potrafili
odpowiedzieæ skutecznym atakiem. Ich
próby rozbija³a dobrze dysponowana
obrona Mas-Rolu oraz m³ody bramkarz
Orian Poœka.
Nastêpnie skuteczny atak przeprowadzi³
Bajsert. W 28. minucie solowym atakiem
min¹³ czterech obroñców i strza³em na
prawy s³upek pokona³ bramkarza. Wynik
3:0.

Druga po³owa rozpoczê³a siê od
wzmo¿onych ataków zawodników z Ra-
cotu. Sp³awianie atakowali g³ównie z kon-
try. W 42. minucie po b³êdzie Oœki sê-
dzia podyktowa³ rzut wolny poœredni
z piêtnastego metra. Silnie uderzona pi³-
ka po palcach bramkarza trafi³a w po-
przeczkê. Pi³karze Mas-Rolu przerzucili
j¹ natychmiast pod bramkê Racotu. Baj-
sert dwukrotnie zmusi³ bramkarza goœci
do interwencji. Tym razem nie zdo³a³ go
pokonaæ i mecz zakoñczy³ siê wynikiem
3:0.

Pierwsze wyjazdowe spotkanie gra-
cze Mas-Rolu grali z Krobiank¹ Krobia.
Pocz¹tek spotkania to wymiana ciosów.
GroŸne akcje stworzy³y obie dru¿yny,
jednak bramkarze nie dali siê pokonaæ.
W 13. minucie w sytuacji sam na sam
Pawe³ Bajsert poda³ pi³kê do Adama
Maækowiaka. Podanie jednak by³o niecel-

ne. Od tego momentu obrona Mas-Rolu
zaczê³a pope³niaæ szkolne b³êdy. W 19.
minucie Krystian Sroczyñski przepuœci³
pi³kê, do której doskoczy³ zawodnik Kro-
bianki i umieœci³ j¹ w siatce. Kolejny b³¹d
w 32 minucie pope³ni³ Jacek Górny i tyl-
ko przytomna postawa bramkarza urato-
wa³a zespó³ przed utrat¹ kolejnego gola.
Ostatecznie trener wymieni³ tych dwóch
obroñców. Druga po³owa rozpoczê³a siê
bramk¹, zdobyt¹ w 9. minucie przez Ar-
kadiusza Jab³oñskiego. Otrzyma³ on po-
danie od Paw³a Bajserta i samotnym raj-
dem, mijaj¹c obroñców, wbi³ pi³kê do siat-
ki. Jednak ju¿ cztery minuty póŸniej pa-
d³o wyrównanie. Po kolejnych piêciu
minutach Pawe³ Mania wykona³ kolejny
rzut wolny z 25 metrów. Ostro bita pi³ka
po ziemi znalaz³a drogê do bramki go-
spodarzy. W 25 minucie Mas-Rol straci³
jednak kolejnego gola po klasycznej
kontrze Krobianki. Ostatnie dziesiêæ
minut sp³awianie grali w os³abieniu. Bo-
isko opuœci³ kontuzjowany Wojciech Ma-
nia, a limit zmian by³ wczeœniej wykorzy-
stany. Skutkiem by³a strata kolejnej
bramki w 38. minucie. Mecz skoñczy³ siê
bramk¹ W³odzimierza Rogackiego, któ-
ry otrzyma³ piêkne podanie od Jab³oñ-
skiego. Sp³awianie przegrali 3:4. W pew-
nym sensie by³a to przegrana na w³asne
¿yczenie. Niemal stuprocentowe sytuacje
w drugiej po³owie marnowali: Jab³oñski,
Rogacki i Bajsert.

W trzecim meczu rozgrywek sp³awia-
nie podejmowali na w³asnym boisku Po-
loniê Leszno. Mecz odby³ siê 23 sierp-
nia. Pierwsza czêœæ spotkania przebiega-
³a g³ównie pod dyktando gospodarzy.
W 12. minucie, po silnym strzale W. Mani
z lewej strony na wysokoœci pola bram-
kowego, pi³ka po nodze obroñcy minê³a
s³upek o centymetry. Kolejne próby sfor-
sowania obrony goœci koñczy³y siê za-
zwyczaj spalonymi lub rozpaczliwym wy-
bijaniem pi³ki przez Polonistów. W ostat-
nich minutach spotkania dwie groŸne sy-
tuacje stworzy³ Pawe³ Mania. Zabrak³o
mu jednak szczêœcia i w pierwszej po³o-
wie ¿adna bramka nie pad³a. Gospoda-
rze atakowali nieprzerwanie od pocz¹t-
ku drugiej po³owy. Przynios³o to efekt
w 54. minucie. Krzysztof Pelc celnie
poda³ do W³odzimierza Rogackiego. Ten
mimo asysty trzech obroñców i próbie
sfaulowania go pos³a³ pi³kê do siatki Po-
lonii. Szeœæ minut póŸniej sp³awianie
przeprowadzili kolejn¹ groŸn¹ akcjê.
Rogacki poda³ celnie do A. Jab³oñskie-

go. Ten strzeli³ jednak obok bramki. Od
tego momentu sp³awianie cofnêli siê na
w³asn¹ po³owê, atakuj¹c Polonistów tu¿
za lini¹ œrodkow¹. Ta taktyka przynios³a
efekt. Goœcie nie potrafili przedrzeæ siê
pod bramkê Mas-Rolu. Co wiêcej gospo-
darze w 65. i 68. minucie przeprowadzili
dwie groŸne sytuacje z kontry. Obie
w wykonaniu W. Mani. Pierwsz¹ wypra-
cowa³ sam, gdy przej¹³ pi³kê wybit¹ przez
obroñców Polonii. Widz¹c, ¿e jego kole-
dzy z dru¿yny s¹ na spalonym, sam wy-
puœci³ przed siebie pi³kê. Zdo³a³ j¹ jednak
przej¹æ bramkarz goœci. Natomiast
w drugiej sytuacji otrzyma³ pi³kê od
obroñców Mas-Rolu. Strzeli³ silnie z le-
wej strony. Bramkarz popisa³ siê jednak
œwietn¹ parad¹ i zdo³a³ strza³ obroniæ.
Pod koniec spotkania dwie groŸne sytu-
acje zdo³ali stworzyæ Poloniœci, jednak
w tym dniu œwietnie spisywa³a siê obro-
na Mas-Rolu. Dru¿yna ostatecznie wy-
gra³a 0:1
Za A. Maækowiaka – A. Jab³oñski 46 min.

 Za S. Bajserta – M. KaŸmierczak 55 min.
 ̄ ó³te kartki: J. Galimski, Z. Wojciechow-
ski, M. KaŸmierczak.

Sk³ad LKS Mas-Rol: O. Poœka, P. Ma-
nia, Z. Wojciechowski, W. Mania, J. Ga-
limski, S. Bajsert, K. Pelec, K. Sroczyñ-
ski, A. Maækowiak, W. Rogacki.

Kolejnym przeciwnikiem sp³awian by³
zespó³ Gwiazdy Siedlec. Mecz rozegra-
no na wyjeŸdzie. Pocz¹tek spotkania
wskazywa³, ¿e bêdzie ono zaciête, a go-
spodarze ³atwo skóry nie sprzedadz¹.
W 15 minucie jeden z ich napastników
trafi³ w s³upek bramki sp³awian. Jednak
krótko potem to oni przeprowadzili ak-
cjê, w rezultacie której gola zdoby³ Pawe³
Bajsert. Dalej mecz przebiega³ ju¿ pod
dyktando sp³awian. Choæ bardzo groŸn¹
akcjê zdo³ali przeprowadziæ gospodarze.
Jednak œwietn¹ parad¹ popisa³ siê S³awo-
mir Grocki. Na kolejnego gola trzeba
by³o poczekaæ do 45 minuty. Zdoby³ go
g³ówk¹ W³odzimierz Rogacki.

Kolejna bramka pad³a, w 56 min. Se-
bastian Bajsert dok³adnie poda³ do swe-
go brata Paw³a, który nie da³ szans bram-
karzowi. On by³ te¿ zdobywc¹ czwarte-
go gola. Tym razem po podaniu przez
ca³e boisko od W. Rogackiego. Kolejne
celne trafienie zaliczy³ Wojciech Mania.
Strzeli³ z 30 metrów, trafiaj¹c w obroñcê.
Odbita pi³ka wpad³a do siatki pomiêdzy
rêkoma bramkarza. W 75 minucie solow¹
akcj¹ popisa³ siê wprowadzony w drugiej

Udany pocz¹tek rozgrywek
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po³owie Arkadiusz Jab³oñski. Okiwa³ on
trzech obroñców, po³o¿y³ na ziemiê bram-
karza i strzeli³ do pustej bramki. Mas-Rol
zwyciê¿y³ a¿ 6:0. Trzeba jednak zazna-
czyæ, ¿e i pi³karze Gwiazdy mieli kilka
dobrych okazji do zdobycia bramki i pi³-
karzom ze sp³awia oprócz umiejêtnoœci
nie zabrak³o tu szczêœcia. Miêdzy w dru-
giej po³owie gospodarze po raz drugi
w tym meczu strzelili w s³upek.

Kolejne spotkanie, ze Zjednoczonymi
Pudliszki, nale¿a³o do najs³abszych, jakie
w ostatnim czasie kibice Mas-Rolu mo-
gli ogl¹daæ. A to za spraw¹ ataku i pomo-
cy. Sp³awianie grali na wyjeŸdzie. Gospo-
darze od pocz¹tku nastawili siê na zwy-
ciêstwo, przeprowadzaj¹c liczne ataki.
Miêdzy innymi w 15, 17, 29, 34, 44. mi-
nucie celnie strzelali. Jednak lepszy oka-
za³ siê Grocki. Dwukrotnie te¿ sp³awian
od utraty gola uratowa³a poprzeczka.
Niestety w 36. minucie stracili gola.
Mimo, ¿e w pierwszej po³owie sp³awia-
nie stworzyli dwie groŸne sytuacje, nie
zdo³ali wyrównaæ. Druga po³owa nie
przynios³a zmiany, choæ gospodarze mie-
li mniej okazji do zdobycia gola. Zapobie-
ga³ temu œwietnie broni¹cy Grocki.
W ostatnich piêtnastu minutach ostro
atakowali sp³awianie. Nie zdo³ali mimo
to zmieniæ wyniku spotkania, przegrywa-
j¹c 0:1.

Nastêpnym przeciwnikiem sp³awian
by³ zespó³ Rydzyniaka Rydzyna, który
podejmowali u siebie. Mas-Rol zacz¹³ ata-
kiem w 10. minucie. Ostre uderzenie
Wojciecha Mani z 20 metrów w œrodek
bramki obroni³ jednak bramkarz. Do 30.
minuty gra toczy³a siê g³ównie w œrod-
kowej strefie boiska. Pi³karze Rydzynia-
ka przeprowadzili wtedy akcjê, trafiaj¹c
w boczn¹ siatkê bramki. W odpowiedzi
sp³awianie przeprowadzili kontrê. Strza³
Jab³oñskiego obroni³ bramkarz, a po do-
bitce pi³ka przesz³a obok bramki. W 35.
minucie Mas-Rol straci³ bramkê, ale sê-
dzia pokaza³, ¿e strzelaj¹cy by³ na spalo-
nym. Od tego momentu przewaga sp³a-
wian by³a widoczna. Jednak mimo kilku
akcji, nie uda³o im siê w pierwszej po³o-
wie zdobyæ gola. Druga ods³ona meczu
nie przynios³a zmian. Znów sp³awianie
stracili gola, którego ponownie nie uzna³
sêdzia. W 62. minucie przed utrat¹ gola
uchroni³ sp³awian Pawe³ Mania, który
wybi³ pi³kê z pustej bramki. Gospodarze
tak¿e przeprowadzili kilka akcji. Jednak
wynik meczu nie uleg³ zmianie i ostatecz-
nie zakoñczy³ siê on bezbramkowym re-
misem.

DAS

 Karol Kopienka po raz kolejny udo-
wodni³, ¿e nale¿y do najlepszych ju-
niorów œwiata w trójboju si³owym.
Tym razem przed w³asn¹ publiczno-
œci¹ podczas mistrzostw œwiata wy-
walczy³ br¹zowy medal.

Karol Kopienka jest najbardziej uty-
tu³owanym polskim juniorem trenuj¹cym
trójbój si³owy. By³ ju¿ miêdzy innymi wi-
cemistrzem œwiata, br¹zowym medalist¹
mistrzostw œwiata oraz mistrzem Euro-
py. W latach 2000-03 zdobywa³ tytu³y
mistrza Polski w swej kategorii wagowej
oraz open. Podczas tegorocznych Mi-
strzostw Europy Juniorów wywalczy³
trzecie miejsce.

Mistrzostwa Œwiata Juniorek i Ju-
niorów w Trójboju Si³owym odby³y siê
w dniach 10 – 14 kwietnia. Karol starto-
wa³ tam w kategorii do 90 kilogramów.
By³a to najsilniej obsadzona kategoria,
w której rywalizowa³o 17 zawodników.

W przysiadach Karol w pierwszym
podejœciu zadysponowa³ ciê¿ar 320 kg.
Wsta³ z nim g³adko. PóŸniej dwukrotnie
podchodzi³ do sztangi o wadze 330 kg.
Zdarza³o mu siê ju¿ wczeœniej podnosiæ
takie ciê¿ary. Niestety nie tym razem.

W wyciskaniu Karol ³atwo poradzi³
sobie w pierwszym boju z ciê¿arem 185

Karol trzeci na œwiecie
kg. W drugim kaza³ na³o¿yæ na gryf 195
kg. I ten ciê¿ar podniós³. Sêdziowie jed-
nak boju nie uznali. Stwierdzili, ¿e Karol
podczas wyciskania oderwa³ tu³ów od
³aweczki. W trzecim boju zawodnik Ko-
bry Jass Koœcian próbowa³ podnieœæ 200
kg. By³o blisko, zabrak³o dos³ownie kil-
ku centymetrów.

I wreszcie koronna konkurencja Ko-
pienki, czyli martwy ci¹g. Tutaj zalicza³
wszystkie podejœcia. Po kolei podnosi³
320, 330 i 340 kilogramów. By³ klas¹ sam
dla siebie. Nikt nie zdo³a³ siê do niego
zbli¿yæ. Karol otrzyma³ mo¿liwoœæ jesz-
cze jednego, czwartego podejœcia. To by³
atak na rekord œwiata juniorów. Na sztan-
dze 342,5 kilograma. Karol, chocia¿ pod-
szed³ do sztangi, nie próbowa³ jej podno-
siæ. By³ zmêczony zaciêt¹ rywalizacj¹.
W sumie jego wynik w trójboju to 845
kg. Na marginesie, rok i dwa lata temu
podnosz¹c takie ciê¿ary, by³by najlepszy
na œwiecie. W Koœcianie jednak Karol
i tak nie mia³ powodów do narzekania.
Oprócz br¹zowego “du¿ego” medalu
wywalczy³ jeszcze dwa za poszczególne
boje. Pierwszy w kolorze br¹zowym za
przysiady, a drugi z³oty za martwy ci¹g.
Jest to ju¿ trzeci z³oty medal mistrzostw
œwiata w jego karierze. DAS

Tenisiœci Polonii Arsena³ Œmigiel na
rozgr ywki ligowe poczekaæ bêd¹
musieli do po³owy paŸdziernika. Nie
znaczy to jednak, ¿e we wrzeœniu
pró¿nowali. Przeciwnie – regularnie
startowali w turniejach.

W sobotê, 6 wrzeœnia, w Pleszewie
odby³ siê Wojewódzki Turniej Klasyfika-
cyjny M³odziczek i M³odzików. Najlepiej
spisa³a siê tam Justyna ̄ urek, która zwy-
ciê¿y³a w klasyfikacji. Jej siostra Eweli-
na by³a 10. Z ch³opców najwy¿sze miej-
sce zaj¹³ Mateusz Skorupiñski, który by³
44. Wiktor Rejno zaj¹³ miejsce 45, Mar-
cin Jaœkowiak 72, Wojciech Przybylski
73, Tomasz Klupsz 74, a Marcin Skoru-
piñski 75.

Justyna ¯urek zwyciêstwem w elimi-
nacjach zapewni³a sobie start w pó³fina-
le krajowym, który odby³ siê 14 wrzeœnia
w Gdañsku. Tam uplasowa³a siê na po-
zycji dziewiatej na 24 zawodniczki. Do
awansu niewiele brakowa³o, bowiem do
fina³u krajowego awansowa³o szeœæ naj-
lepszych zawodniczek.

Turniejowy wrzesieñ
Wczeœniej, bo 7 wrzeœnia, w Wyrzy-

sku ko³o Pi³y odby³ siê I WTK seniorów.
Najlepszy okaza³ siê tu Tadeusz Koz³ow-
ski, który by³ 9. Patryk Ratajczak wywal-
czy³ miejsce 11, Dariusz Szymañski 18,
Robert Bartosz 33. W sumie w turnieju
rywalizowa³o 55 zawodników.

Szeœæ dni póŸniej w GnieŸnie odby³
siê I WTK kadetek i kadetów. Weronika
¯urek wywalczy³a w nim 9 miejsce, San-
dra Mazurek by³a 18. Najskuteczniejszy
okaza³ siê Tomasz Nawrot, który upla-
sowa³ siê na pozycji 6, awansuj¹c do pó³-
fina³u ogólnopolskiego. S³awomir Kreu-
schner by³ 13, Jêdrzej Skrzypek 27, Mi-
cha³ Gzylkowiak 36, Sylwiusz Malak 51.

Z kolei 14 wrzeœnia, w GnieŸnie, ro-
zegrano I WTK juniorów. Dariusz Szy-
mañski by³ tu 6, Wojciech Waligórski 7,
Micha³ Bednarczyk 29.

W GnieŸnie Szymañski wywalczy³
awans do pó³fina³u krajowego. Odby³ siê
on 21 wrzeœnia w Inowroc³awiu. Poloni-
sta zaj¹³ tu miejsce w przedziale 9 – 12.
DAS
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