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Reklama

19 sierpnia br. odby³a siê XX sesja
Rady Miejskiej Œmigla. Uczestniczy³o
w niej 14 radnych. Nieobecnego burmi-
strza Œmigla reprezentowa³ zastêpca –
Stefan Stachowiak oraz sekretarz gminy
Wanda Jakubowska i skarbnik Danuta
Marciniak. Na sesji nieobecny by³ rów-
nie¿ radny Stanis³aw Olejnik.

Zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem se-
sji, radni zajêli siê nastêpuj¹cymi sprawa-
mi:
– dofinansowania w kwocie 5000 z³ za-

kupu samochodu osobowego na po-
trzeby Komendy Powiatowej Policji
w Koœcianie. Zwrócono uwagê, ¿e
wp³ynie to na poprawê bezpieczeñ-
stwa obywateli, zarówno w powiecie
jak i w gminie. Mimo zg³oszonych
w¹tpliwoœci w tej sprawie, m.in. Ko-
misji Finansowo-Gospodarczej Rady,
która stanê³a na stanowisku, ¿e do-
tacja dla policji powinna byæ przeka-
zana z rezerwy bud¿etowej, wyra¿o-
no zgodê wiêkszoœci¹ g³osów.

– dofinansowania w kwocie 5000 z³ za-
kupu samochodu typu bus przez
gminê miejsk¹ Koœcian dla Warszta-
tów Terapii Zajêciowej z funduszu
PERON. Radni wziêli pod uwagê
fakt, ¿e samochodem tym bêd¹ prze-
wo¿one na zajêcia równie¿ osoby nie-
pe³nosprawne z terenu gminy Œmi-
giel.

– uchwaleniem zmiany w uchwale nr
XIX/154/04 Rady Miejskiej Œmigla
z dnia 24.06.2004 r. dotycz¹cej Planu
Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy
Œmigiel. Projekt uchwa³y omówi³ Ste-
fan Stachowiak. Jej istot¹ by³o ujed-
nolicenie zapisów kwotowych w pla-
nie, który stanowi jeden z za³¹czni-
ków do wniosków o dofinansowanie
zadañ z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. O ujednoli-
cenie tych zapisów zwróci³ siê Urz¹d
Marsza³kowski. Uchwa³ê podjêto
jednog³oœnie.

– zmianami w bud¿ecie gminy Œmigiel

na rok 2004, które wynika³y z w/w
przyjêtych uchwa³.

Spraw¹, która zdominowa³a sesjê,
by³a niew¹tpliwie decyzja rady o prze-
niesieniu targowiska handlu zwierzê-
tami do Niet¹¿kowa. W œwietle najnow-
szych przepisów prawnych obecne tar-
gowisko przy zbiegu Al. Bohaterów
i ul.dra S. Skar¿yñskiego nie spe³nia³o od
d³u¿szego czasu wymaganych warunków
weterynaryjnych. W celu rozwi¹zania
tego wa¿nego problemu od wielu miesiê-
cy trwa³a dyskusja pomiêdzy rad¹ a bur-
mistrzem. Wiêkszoœæ radnych uwa¿a³a,
¿e targowisko „zwierzêce” mo¿e przy sto-
sunkowo niewielkich nak³adach finanso-
wych pozostaæ na obecnym miejscu.
Z kolei burmistrz Œmigla uwa¿a³, ¿e na-
le¿y w tym celu zakupiæ od prywatnego
przedsiêbiorcy, za ponad 500 tysiêcy z³o-
tych oraz kamienicê z lokalem handlo-
wym przy pl. Rozstrzelanych, stosowny
plac przy ul. Kiliñskiego. Obok targowi-

XX Sesja Rady Miejskiej Œmigla
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ska mia³aby tam funkcjonowaæ gie³da
rolno-spo¿ywcza oraz rozbudowany Za-
k³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, na które to obiekty potrzeba by-
³oby co najmniej drugie tyle œrodków.

Ostatecznie koncepcja targowiska
przy ul. Kiliñskiego upad³a z braku ure-
gulowanej sytuacji prawnej gruntów oraz
stosownych œrodków finansowych w ka-
sie gminnej. Po rozmowach ze staro-
stwem koœciañskim znaleziono inne,
znacznie tañsze rozwi¹zanie. Tak po-
trzebne rolnikom targowisko utworzono
na terenie gospodarstwa pomocniczego
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych przy
ul. Leœnej, wydzier¿awiaj¹c go. Podjêto
w tym celu uchwa³y dotycz¹ce:
– wprowadzenia zmian do uchwa³y nr

XXIII/254/2000 Rady Miejskiej Œmi-
gla z dnia 30 listopada 2000 r. w spra-
wie ustalenia wysokoœci op³aty tar-
gowej na obszarze miasta i gminy
Œmigiel,

– wyznaczenia miejsca na targowisko
zwierzêce i nadania regulaminu tar-
gowisku, wprowadzenia zmian do
uchwa³y nr XVII/199/2000 Rady
Miejskiej Œmigla z dnia 30 marca
2000 r. w sprawie uchwalenia Regu-
laminu Targowiska w Œmiglu przy ul.
Al. Bohaterów – Skar¿yñskiego.

Obowi¹zki zwi¹zane z utrzymaniem tar-
gowiska powierzono Zak³adowi Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Œmiglu, który miêdzy innymi bêdzie
tam inkasentem i ustali stawki odp³atno-
œci za wjazd. Targowisko bêdzie czynne
w ka¿dy wtorek od godziny 14 – 17. Usta-
lono równie¿, ¿e do koñca 2004 r. 98 %
zainkasowanych op³at bêdzie pobiera³
ZGKiM, aby nie dokonywaæ istotnych
zmian w przyznanym bud¿ecie zak³adu.
Na sesji pad³y jak zwykle pytania radnych
pod adresem burmistrza Œmigla, na któ-
re odpowiada³ Stefan Stachowiak.
> Radny W³odzimierz Drótkowski:
Jak wygl¹da realizacja inwestycji zapisa-
nych w bud¿ecie, które wskazali radni?
>> Stefan Stachowiak:
Zadania inwestycyjne zosta³y podzielone
na zadania drogowe i zadania w œwietli-
cach. Sporo z nich jest ju¿ zrealizowa-
nych, m.in. wysypanie dróg gminnych
¿wirem, natomiast remonty cz¹stkowe
dróg s¹ realizowane na bie¿¹co. Czêœæ
zadañ w œwietlicach zosta³a równie¿ ju¿
zrealizowana.
Nale¿a³oby zabezpieczyæ stodo³ê w Ko-
szanowie, ¿eby nikt nie wchodzi³ na jej
teren, gdy¿ jest to niebezpieczne. Nale-
¿a³oby równie¿ porozmawiaæ z w³aœcicie-
lem stodo³y przy ul. Skar¿yñskiego nt.

zabezpieczenia budynku.
>> Stefan Stachowiak:
Stodo³a w Koszanowie jest w obrêbie
zainteresowania firmy SPA. Jednak
¿yczeniem konserwatora zabytków jest,
aby przy przebudowie zachowaæ chocia¿
œcianê szczytow¹,
> Radny Wies³aw Kasperski:
Jak zosta³a rozwi¹zana sprawa dojazdu
mieszkañców ul. Polnej w Starym Boja-
nowie? Moim zdaniem nale¿y uregulo-
waæ sprawy w³asnoœciowe przedmioto-
wych gruntów, po których wytyczony
jest objazd lub doprowadziæ do odbudo-
wy mostu – wiaduktu kolejowego. Kiedy
w tej sprawie mo¿na siê spodziewaæ kon-
kretnych dzia³añ ?
>> Stefan Stachowiak:
Odnoœnie dojazdu na ul. Poln¹ w Starym
Bojanowie by³a propozycja, aby zapew-
niæ dojazd od strony bloków. Nie znala-
z³o to jednak uznania ze strony mieszkañ-
ców. Wobec tego kolejna propozycja jest
taka, aby wykupiæ ten teren od Fundu-
szu Deinwestycyjnego w Warszawie,
chocia¿ w¹tpliwym jest, czy fundusz bê-
dzie chcia³ odsprzedaæ grunt. Kolejn¹
szans¹ jest wykup gruntu wzd³u¿ torów
od kolei. W sprawie mostu by³y zlecane
ekspertyzy, bezp³atne. Ustalono, ¿e koszt
budowy takiego obiektu wyniesie oko³o
200 – 300 tys. z³. Najlepszym rozwi¹za-
niem by³oby jednak przejêcie terenu od
PKP.
> Radny Witold Omieczyñski:
Czy coœ siê robi w sprawie utworzenia
na terenie gminy Banku ¯ywnoœci? Ini-
cjatywa ta by³a omawiana ju¿ na Komisji
Spraw Spo³ecznych, ale nic o nim nie s³y-
chaæ.
>> Stefan Stachowiak:
Na temat utworzenia Banku ¯ywnoœci
burmistrz kilkakrotnie prowadzi³ rozmo-
wy z Barbar¹ Kudersk¹ – kierownikiem
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu.
Jego utworzenie zwi¹zane jest  ze znale-
zieniem odpowiedniego miejsca, zatrud-
nieniem dodatkowych pracowników.
Póki co OPS dysponuje puszkami z ¿yw-
noœci¹, które s¹ przechowywane w urzê-
dzie i wydawane najbardziej potrzebuj¹-
cym.
OdpowiedŸ ta radnego jednak nie usatys-
fakcjonowa³a. Burmistrz zobowi¹za³ siê,
¿e powróci do tej kwestii w terminie póŸ-
niejszym.
Czy burmistrz podj¹³ jakieœ dzia³ania
wspólnie z policj¹ w sprawie nocnych
rajdów po ulicach miasta? Po godz. 2200

zostaje z tego powodu zak³ócona cisza
nocna, staje siê to coraz bardziej uci¹¿li-
we dla mieszkañców.

>> Stefan Stachowiak:
Problem wyœcigów samochodowych jest
w ka¿dym mieœcie. Zadaniem policji jest
utrzymanie kontroli nad tym zjawiskiem.
Dzia³añ w tej sprawie burmistrz nie
podj¹³.
> Radny Omieczyñski  zwróci³ siê z wnio-
skiem, aby w kolejnej sesji uczestniczy³
komendant Policji Powiatowej w Koœcia-
nie oraz kierownik Posterunku Policji
w Œmiglu w celu wyjaœnienia zebranym,
dlaczego z tym problemem nie mo¿na
sobie poradziæ. Zapyta³ tak¿e, czy uda siê
wreszcie w tym roku wyremontowaæ
przystanki PKS-u przy drodze nr 5,
o czym ju¿ kilkakrotnie wspomina³ od
2003 r. Na ich naprawê naprawdê nie po-
trzeba du¿o pieniêdzy, ich wygl¹d œwiad-
czy o naszej gospodarnoœci i nie zachê-
ca do odwiedzania naszej gminy.
>> Stefan Stachowiak zaproponowa³, ¿e
jak zakoñczy siê prace remontowe
w œwietlicach, to z niewykorzystanych na
ten cel œrodków mo¿na by zakupiæ przy-
stanki autobusowe; jeden dla Czacza
i dwa dla Niet¹¿kowa.
> Radny Omieczyñski jeszcze raz podkre-
œli³, ¿e nie mia³ na myœli zakupu nowych
przystanków, poniewa¿ nie ma na to pie-
niêdzy. Chodzi tylko o naprawê po³ama-
nych daszków drewnianych, ich zaimpre-
gnowanie i pomalowanie, wyprawienie
zapraw¹ wzglêdnie uzupe³nienie pia-
skowcem dziur, naprawê ³awek oraz za-
wieszenie koszy na œmieci, które od kil-
ku miesiêcy s¹ pourywane. Sprawa jest
ju¿ za³atwiana pó³tora roku.
> Radny Roman Schiller:
Czy dzieje siê coœ ze skrzy¿owaniem
w Czaczu? Nale¿a³oby przeprowadziæ
przebudowê lub modernizacjê tego
skrzy¿owania z uwagi na liczbê wypad-
ków, które tam mia³y miejsce w ostatnim
czasie.
>> Stefan Stachowiak:
Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad zosta³o skierowane pismo
w tej sprawie informuj¹ce m.in. o œmier-
telnych wypadkach na tym skrzy¿owa-
niu.
Przewodnicz¹cy rady Jan Józefczak na-
wi¹za³ do ulotki Firmy Us³ugowo – Han-
dlowej Tadeusza Dubisza, informuj¹cej
m.in. o sprzeda¿y opa³u, paszy, nawozów
artyku³ów do produkcji ogrodniczej i po-
lowej. Podano w niej równie¿ tak¹ uwa-
gê: „Z dniem 10 sierpnia 2004 roku fir-
ma nasza otworzy³a  plac handlu zwierzê-
tami w by³ej masarni w Œmiglu, przy ulicy
Kiliñskiego. Zapraszamy rolników do
wspó³pracy. Do 10 wrzeœnia 2004 roku
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wjazd na plac b e z p ³ a t n y”.
Przewodnicz¹cy rady wyst¹pi³ z wnio-
skiem do burmistrza Œmigla, aby ten
podj¹³ odpowiednie dzia³ania wyja-
œniaj¹ce, czy funkcjonuje tam prywat-
ne targowisko czy nie, poniewa¿ rada
nie wskaza³a tam placu targowego, a tyl-
ko ona to mo¿e zrobiæ. Zastêpca burmi-
strza wyjaœni³, ¿e w³aœciciel terenu nie
mo¿e go udostêpniæ osobom trzecim.
Sam mo¿e handlowaæ, skupowaæ, sprze-
dawaæ, ale nie mo¿e udostêpniæ terenu
innym handluj¹cym. Jeœli tak¹ dzia³al-
noœæ chcia³by prowadziæ, to musia³by
zwróciæ siê o wydanie warunków do
gminy.

W wolnych g³osach i wnioskach prze-
wa¿a³y skargi i pytania skierowane do
burmistrza Œmigla, odpowiedzialnych za
poszczególne sprawy pracowników urzê-
du oraz s³u¿b komunalnych.
Zbigniew Rybakowski – cz³onek Komi-
tetu Osiedlowego nr 1 w Œmiglu, zapyta³
m.in.:
– Dlaczego posterunek w Œmiglu nie jest
czynny ca³¹ dobê, a funkcjonuje jedynie
jak sklep od godziny do godziny?
· Dlaczego sprzedano rozbity radiowóz
œmigielskiej policji i nic z tego tytu³u nie
wp³ynê³o do kasy gminnej, mimo, ¿e spo-
³eczeñstwo gminy w wydatny sposób par-
tycypowa³o w jego zakupie?
– Dlaczego chêtnym nie wydzier¿awia
siê gruntów, a staæ gminê na to, ¿e wy-
najmuje ci¹gnik i kosi trawê na zaros³ych,
nie u¿ytkowanych gruntach?
– Dlaczego w mieœcie nie zamiata siê ulic,
nie kosi siê trawy na poboczach, jest
brudno, kto ma w Œmiglu sprz¹taæ miej-
sca publiczne (drogi, pobocza)?
– Dlaczego na ulicach nie widaæ Stra¿y
Miejskiej? Gdy zostali powo³ani, dzia³ali
bardzo aktywnie, ale obecnie nie mo¿na
tego o niej powiedzieæ. Aby zaoszczêdziæ
pieni¹dze dla gminy, proponujê zlikwido-
waæ samochód Stra¿y Miejskiej i kupiæ
jej rowery, dojedzie  wówczas wszêdzie?
– Dlaczego po suszach, kiedy to ¿wir na
utwardzonych drogach „zszed³” na boki
i widaæ kaszkê, nie mo¿na wzi¹æ maszy-
ny i ponownie zgarn¹æ ten ¿wir na œro-
dek drogi?
– Dlaczego nie mo¿na za³atwiæ sprawy
ciekn¹cych hydrantów, m.in. na ul. Ariañ-
skiej a podnosi siê cenê wody mieszkañ-
com?
– Dlaczego nie mo¿na na rozwidleniu ulic
M³yñskiej i Wodnej ustawiæ pojemników
na odpady plastikowe i szk³o?
– Dlaczego nie mo¿na zamontowaæ luster
na naro¿niku baru u pana Bertholda i na
ul. Poprzecznej, czy gmina ma przodo-

waæ w statystyce wypadków?
– Dlaczego w Jezierzycach na k¹pielisku
nie ma zabezpieczenia boi dla dzieci, to
jest dzika pla¿a?
– Dlaczego w roku ubieg³ym prace inter-
wencyjne odbywa³y siê wy³¹cznie w Je-
zierzycach? Proszê jechaæ na Podœmigiel,
tam jest busz, a w krzakach le¿y pe³no
œmieci.
Na czêœæ z nich udzieli³ odpowiedzi Ste-
fan Stachowiak:
– Policja w Koœcianie ma 7 wolnych eta-
tów, lecz z uwagi na brak œrodków finan-
sowych posterunek w Œmiglu nie mo¿e
byæ czynny ca³¹ dobê.
– Drogi gruntowe takie jak na ul. Po³u-
dniowej prawdopodobnie rok w rok bêd¹
musia³y byæ naprawiane poprzez nawo-
¿enie ¿wiru i wyrównywanie.
– Zak³ad Gospodarki Komunalnej ob-
je¿d¿a teren i sprawdza hydranty, byæ
mo¿e ten na ul. Ariañskiej zosta³ ominiê-
ty.
Sprostowa³ to kierownik ZGKiM w Œmi-
glu Henryk Skrzypczak, który poinfor-
mowa³, ¿e zna tê sprawê i z pracownika-
mi sprawdzaj¹cymi hydranty ustali³, ¿e
te hydranty, które maj¹ zerwane plom-
by, nale¿y ponownie zaplombowaæ. Na-
tomiast gdy pojawi¹ siê kolejne przypad-
ki zrywania plomb, nale¿y to zg³aszaæ
policji.
– Inicjatywa ustawiania pojemników na
odpady plastikowe i szk³o ci¹gle siê roz-
wija, przyjmujemy sygna³y o zapotrzebo-
waniu w tym zakresie. W najbli¿szym cza-
sie pojemniki zostan¹ ustawione w Jezie-
rzycach i Sierpowie.

Obecny na sesji Jerzy Seifert skar¿y³
siê na sposób równania ul. Polnej. Jego
zdaniem jest Ÿle wyrównana i „œciêta”
pod takim k¹tem, ¿e tworzy przy jego
polu skarpê. Podczas opadów woda œcie-
ka na jego pole, nios¹c ze sob¹ ró¿ne
œmieci, którymi jest utwardzana. Zapy-
ta³ równie¿, kiedy bêdzie wodoci¹gowa-
na ul. Polna i Morownicka.

Kierownik Zak³adu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej H. Skrzypczak
odniós³ siê równie¿ do ostatnich podwy-
¿ek czynszu mieszkalnego w lokalach
komunalnych. Stwierdzi³, ¿e podwy¿szo-
ny on zosta³ o ponad 30%. Dlaczego tak
siê sta³o? Bo mieszkañcom zabrano 25%
obni¿ki stawki czynszu ze sprz¹tania
przed posesjami. Gdyby nie to zwolnienie
– wyjaœni³ kierownik – to nie musieliby-
œmy podwy¿szaæ innej pozycji. Jeœli ciê¿ar
sprz¹tania ma przej¹æ na siebie zak³ad,
to musimy mieæ na to œrodki. Kierownik
stwierdzi³, ¿e bêdzie zmuszony teraz za-
wrzeæ umowy - zlecenia z mieszkañcami

na sprz¹tanie posesji, a zak³ad za tê us³u-
gê zap³aci. W innym wypadku bêdzie
trzeba zatrudniæ ludzi i za us³ugê rów-
nie¿ zap³aciæ. Radny Witold Omieczyñ-
ski odniós³ siê do powy¿szej wypowiedzi,
pytaj¹c retorycznie: Jak d³ugo trzeba
by³o myœleæ, ¿eby ten ca³y ba³agan czyn-
szowy w gminie zwaliæ na Radê Miejsk¹?
Czy mnie jako w³aœcicielowi posesji ktoœ
p³aci za to, ¿e sprz¹tam wokó³ domu
i ktoœ mi za to obni¿a podatek od nieru-
chomoœci? Czy my jako rada mamy od-
powiadaæ przed ludŸmi za to, ¿e zak³ad
podniós³ czynsze w swoich mieszkaniach
komunalnych?

W wyniku tej wymiany zdañ rozgorza-
³a dyskusja, w której podkreœlono rozsie-
wanie nieuzasadnionych plotek, ¿e za te
podwy¿ki odpowiedzialna jest Rada Miej-
ska. Prawda natomiast jest zupe³nie inna.
Podwy¿ki te przygotowano w Zak³a-
dzie Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej i zosta³y wprowadzone za-
rz¹dzeniem Burmistrza Œmigla nr
115/04 z dnia 23 czerwca 2004.
Radni nie dostali nawet ich do wiadomo-
œci. Dowiedzieli siê o nich od protestuj¹-
cych zainteresowanych.

Nastêpnie radny Jan Pietrzak powie-
dzia³, ¿e zosta³ zobowi¹zany przez miesz-
kañców Broñska i Nowego Bia³cza do
z³o¿enia wniosku odnoœnie uniewa¿nie-
nia przetargu na sprzeda¿ gruntu w Broñ-
sku, który mia³ siê odbyæ nazajutrz
[przyp. aut. – t.j. 20 sierpnia br.]. Zastêp-
ca burmistrza wyjaœni³, ¿e przetarg ten
zosta³ zgodnie z ich ¿yczeniem odwo³a-
ny. Józef Hermanowicz – przewodnicz¹-
cy Zarz¹du Osiedla nr 2 w Œmiglu powie-
dzia³, ¿e dysponuje znakami informacyj-
nymi odnoœnie targowiska zwierzêcego,
które mo¿na by wykorzystaæ do oznacze-
nia nowego placu targowego dla zwie-
rz¹t.

Radny Eugeniusz Stachowski zaape-
lowa³, aby rozpropagowaæ informacjê
o nowym miejscu targowym dla zwierz¹t
i uczuliæ Stra¿ Miejsk¹ na porz¹dek, aby
mieszkañcy Niet¹¿kowa nie odczuli z te-
go powodu niedogodnoœci.

Ponadto przewodnicz¹cy rady poin-
formowa³ zebranych, na podstawie pi-
semnego wyjaœnienia, ¿e nie jest znana
Burmistrzowi partycypacja w kosztach
Unii Pracy w zorganizowanym wspólnie
Wojewódzkim Œwiêcie Pracy, które od-
by³o siê w Œmiglu 1 maja bie¿¹cego roku.

Witold Omieczyñski
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Dzie³a rodzimych ar ty-
stów, a tak¿e plastyków z Ho-
landii, Ukrainy i Rosji znów
o¿ywi³y œmigielsk¹ poewange-
lick¹ kapliczkê. W poniedzia-
³ek, 16 sierpnia, zosta³a tam
otwarta miêdzynarodowa wy-
stawa malarstwa, grafiki i ce-
ramiki zorganizowana przez
Antoniego Szulca i jego ¿onê,
Annê Hryniewicz. Obok prac

Miêdzynarodowa
wystawa w kaplicy

Czy blisko piêædziesiêciu m³odych ludzi w ró¿nym wie-
ku, o odmiennej kulturze, mówi¹cych w piêciu ró¿nych
jêzykach i nie znaj¹cych siê nawzajem mo¿e stworzyæ
coœ razem? Odpowiedzi na to pytanie szukaliœmy przez
dwa tygodnie we francuskim miasteczku Neufchateau
na kolejnym europejskim spotkaniu m³odych z cyklu
„Europ’Jeunes”.

Przygotowania naszej dziesiêcioosobowej, w 100% ¿eñskiej
grupy, rozpoczê³y siê ju¿ w pierwszym tygodniu lipca. Pod czuj-
nym okiem Eugeniusza Kurasiñskiego, dyrektora œmigielskie-
go Centrum Kultury, przygotowywaliœmy zestaw tañców (m.in.
poloneza i bardziej nowoczesnego modern-rocka do piosenki
Elvisa Presleya), który póŸniej zaprezentowaliœmy podczas
wieczoru tañców narodowych.
Drugi tydzieñ lipca up³yn¹³ na przygotowywaniu spektaklu pod
opiek¹ Janusza Dodota, re¿ysera teatralnego z Koœciana. Przed-
stawienie by³o elementem „Wieczoru polskiego”, który mia³
na celu zaznajomienie naszych zagranicznych kolegów z kul-
tur¹ i histori¹ Polski.
Rekwizyty do przedstawienia dostarczy³ re¿yser oraz wielko-
polski oddzia³ Solidarnoœci z Poznania, zaœ strojów do poszcze-
gólnych tañców u¿yczy³y nam zespo³y tañca ludowego – „Mo-
raczewo” z Rydzyny oraz „¯eñcy Wielkopolscy” z Niet¹¿ko-
wa.

M³odzie¿ Europy na „Zielonej wyspie”
W dwudniow¹ podró¿ do Francji wyruszyliœmy w sobotê, 17 lip-
ca. Pod wieczór dotarliœmy do Alzey – miasta partnerskiego
Koœciana. Noc spêdziliœmy w schronisku chrzeœcijañskim za-
³o¿onym w latach 90. przez p.Webera. W³aœnie tam odby³a siê
prapremiera przygotowanego wczeœniej poloneza (z niezau-
wa¿aln¹, s³owo harcerza, pomy³k¹). PóŸniej razem z miesz-
kañcami schroniska œpiewaliœmy piosenki religijne i zorgani-
zowaliœmy przyspieszony kurs modern-rocka.
W zorganizowaniu noclegu bardzo pomog³a nam p. Binzel,
która w miejscowym urzêdzie odpowiada za kontakty miêdzy
Koœcianem a Alzey. Na po¿egnanie obdarowa³a nas pysznym
ciastem, które z braku odpowiednich narzêdzi kroiliœmy...li-
nijk¹.
Nastêpnego dnia zwiedziliœmy urocze miasteczko Metz usy-
tuowane w pó³nocno-wschodniej Francji. Jego g³ówn¹ atrakcj¹
turystyczn¹ jest XIII-wieczna gotycka katedra oraz fragmenty
fortyfikacji z XIV wieku. W katedrze spotka³yœmy naszego
rodaka – studenta architektury.
Do Neufchateau dotarliœmy oko³o godziny szóstej wieczorem.
W oœrodku czeka³y ju¿ na nas dwie grupy: francuska i w³oska
oraz nasza t³umaczka Asia. Po serdecznym powitaniu zosta³y-
œmy ulokowane w czterech pokojach razem z dziewczêtami
z pozosta³ych krajów. Kilka godzin póŸniej do³¹czy³a do nas
grupa portugalska.
Pierwszego dnia pobytu odby³o siê oficjalne otwarcie spotka-
nia „Europ’Jeunes”. Dowiedzieliœmy siê na nim m.in., jakie s¹
cele wymiany i dlaczego zosta³a zorganizowana. Przedstawio-
no nam równie¿ opiekunów poszczególnych grup, miejsco-
wych animatorów oraz inne osoby odpowiedzialne za przebieg
spotkania. Jednoczeœnie poznaliœmy trzy g³ówne zakazy, za któ-
rych z³amanie grozi³o bezwarunkowe wydalenie z obozu: ¿ad-
nego alkoholu, ¿adnych narkotyków i ¿adnego... zreszt¹, do-
myœlcie siê sami…
Najbardziej zaskakuj¹ce, przynajmniej dla mnie, by³o przyzwo-
lenie na palenie papierosów. Na balkonach sta³y popielniczki,
a widok m³odzieñca z papierosem w ustach ani nikogo nie bul-
wersowa³, ani specjalnie nie dziwi³. Zostaliœmy równie¿ poin-
formowani o obowi¹zuj¹cych nas dy¿urach. Ka¿dego dnia piêæ
osób, po jednej z ka¿dego kraju, pomaga³o w kuchni – do na-
szych obowi¹zków nale¿a³o m.in. sk³adanie i rozk³adanie tale-
rzy, donoszenie posi³ków i pilnowanie czystoœci w toaletach.

organizatorów swoje dokona-
nia zaprezentowali:  Asia
Ousiakowa i Kirill Datsouk
z Rosji, A³³a i Aleksander
Dmytrienko z Ukrainy oraz
Jules de Corte z Holandii.

Otwarciu wystawy towa-
rzyszy³o liczne grono zainte-
resowanych sztuk¹.

Prace mo¿na by³o ogl¹daæ
do koñca sierpnia.

T.J¹der
zdjêcie A.Kasperska

Grupa polska z Filipem, który przygotowywa³ posi³ki
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Nie da siê ukryæ, ¿e forma spektaklu idealnie odzwierciedla³a
stosunki panuj¹ce na „Zielonej wyspie”, czyli w naszym oœrod-
ku. Pocz¹tkowo odnosiliœmy siê do siebie z dystansem, ale
z czasem zaczêliœmy„iœæ na ¿ywio³”, choæ momentami ca³e spo-
tkanie bardziej przypomina³o czeski film z nieskoñczon¹ ilo-
œci¹ niewiadomych i nieplanowanych „niespodzianek”. Szuka-
nie wspólnego jêzyka nie zajê³o nam du¿o czasu – ju¿ pod ko-
niec pierwszego tygodnia porozumiewaliœmy siê zdumiewa-
j¹c¹ mieszank¹ angielskiego i francuskiego, przerywan¹
„wstawkami” z naszych rodzimych jêzyków. Dodatkowo ucie-
kaliœmy siê do pomocy koñczyn i mowy cia³a, która czasami
okazywa³a siê najbardziej komunikatywn¹ form¹ porozumie-
wania siê – wtajemniczeni wiedz¹, o co chodzi...
Organizatorzy zapewnili nam mnóstwo wycieczek, st¹d d³u-
gie godziny spêdzane w autokarze. Byliœmy m.in. w Gerard-
mer, Nancy, Vittel czy Stuthof. Dla mnie samej najbardziej po-

ruszaj¹ca by³a w³aœnie ta ostatnia wycieczka – w Stuthof
mieszcz¹ siê bowiem pozosta³oœci po obozie koncentracyjnym.
Nasza wyprawa do tego miejsca by³a oczywist¹ aluzj¹ do te-
matu przewodniego spotkania - „Wolnoœæ i obowi¹zki”. Wizy-
ta ta zrobi³a równie¿ ogromne wra¿enie na naszych europej-
skich kolegach – w póŸniejszych rozmowach przyznali, ¿e
w miejscach takich jak to bardzo dobitnie odczuwa siê odpo-
wiedzialnoœæ za przysz³oœæ, jaka ci¹¿y na nas - m³odych. Z dru-
giej strony to bardzo buduj¹ce wra¿enie widzieæ, jak w obliczu
niewypowiedzianej tragedii i atmosfery ogromnego cierpie-
nia, które unosi³o siê w powietrzu, wszyscy – bez wzglêdu na
jêzyk, kulturê czy pochodzenie- zachowali siê w sposób god-
ny i adekwatny do miejsca, w którym siê znajduj¹.

Poza tym poznaliœmy porz¹dek obozu i jego szczegó³owy plan.
Bardzo wa¿n¹ czêœci¹ ca³ego spotkania by³y próby do spekta-
klu, który mia³ zostaæ wystawiony dla mieszkañców Neufcha-
teau oraz mera miasta Jaques’a Drapier. Zostaliœmy podziele-
ni na trzy w miarê proporcjonalne grupy, z których ka¿da zaj-
mowa³a siê inn¹ dyscyplin¹. Do wyboru mieliœmy teatr, œpiew
i taniec. Pracowaliœmy z wykwalifikowanymi instruktorami,
którzy prezentowali naprawdê wysoki poziom i starali siê w jak
najbardziej dostêpny sposób przekazaæ nam swoje umiejêtno-
œci. Przedstawienie mia³o formê lekcji œpiewu, tañca i teatru
odbywaj¹cych siê na jednej sali – najpierw chaos i zamiesza-
nie, potem „docieranie siê”, a w koñcu jedna, integralna ca-
³oœæ. Grupa taneczna opracowywa³a w³asn¹ choreografiê, te-
atralna – fragmenty najpopularniejszych dramatów francu-
skich, a grupa wokalna æwiczy³a dwie piosenki – „True co-
lors” Cindy Laupher i „We are the world” – napisan¹ przez
Michaela Jacksona, któr¹ w oryginalnej wersji wykonywali
najwybitniejsi wokaliœci na œwiecie. Pocz¹tkowo pracowaliœmy
oddzielnie, czasami nawet po osiem godzin dziennie, ale trze-
ba przyznaæ, ¿e koñcowy efekt zaskoczy³ nawet nas samych.
Wielokrotne próby odbywa³y siê raczej na luzie, choæ pod
koniec bywa³o gor¹co... W rezultacie przedstawienie potrak-
towaliœmy jak profesjonaliœci - bez zbêdnych nerwów, w at-
mosferze wzajemnego zrozumienia i twórczych inspiracji.
Publicznoœæ dopisa³a, a nasz wystêp okaza³ siê wielkim sukce-
sem. Warto by³o pracowaæ tyle godzin, ¿eby stoj¹c na scenie
i œpiewaj¹c piosenkê fina³ow¹, zobaczyæ ³zy wzruszenia i us³y-
szeæ rzêsiste oklaski.

Polki Sara i Joasia w rozmowie z merem Neufchateau

Polacy i Portugalczycy

Najwiêcej emocji wywo³a³a wizyta w Parku Vittel, gdzie znaj-
duje siê tor przeszkód – czyli ró¿nego rodzaju próby zrêczno-
œciowe i akrobacje w powietrzu – niczym kurs dla m³odych
Tarzanów. W plebiscycie na najbardziej ekscytuj¹c¹ wyprawê
ogromn¹ przewag¹ g³osów wygra³a wizyta w Muzeum Kultu-
ry i Historii Lotaryngii w Nancy. Podzielono nas na dwie
dwudziestopiêcioosobowe grupy. Moja ekipa mia³a „szczêœcie”
dostaæ za przewodniczkê mi³oœniczkê Stanis³awa Leszczyñskie-
go, a za opiekuna p.Wojtka. W trzeciej sali tej parze z niewia-
domych wzglêdów towarzyszy³a tylko nasza t³umaczka. Nie
jestem pewna, ale na moje oko pobiliœmy te¿ rekord d³ugoœci
trwania wizyty w tym muzeum. Na koniec mi³oœnicy biografii
Leszczyñskiego wymienili siê adresami – to informacja dla
przysz³orocznych uczestników wymiany (ku przestrodze!).
Po trudach zwiedzania muzealnych ekspozycji przez trzy go-
dziny odreagowaliœmy w Galerii San Sebastien, czyli olbrzy-
mim centrum handlowym rozlokowanym na trzech piêtrach.
Ju¿ prawie, prawie doszliœmy do siebie, kiedy przechodz¹c
przez Plac Stanis³awa, zobaczyliœmy ogromny pomnik. Sami
zgadnijcie, kogo....
Bardzo wa¿n¹ czêœci¹ wymiany by³y organizowane przez
pierwszy tydzieñ wieczory poszczególnych pañstw, podczas
których zaznajamialiœmy siê z kultur¹ i histori¹ innych naro-
dów. I tak Rumuni urz¹dzili degustacjê konfitur, W³osi przy-
gotowali swoje tradycyjne danie, Francuzi wystawili legendê
o œwiêtym Miko³aju, a Portugalczycy objaœniali nam
symbolikê swojej flagi.
„Wieczór polski” by³ przygotowany w ka¿dym szczególe: naj-
pierw wystawi³yœmy przedstawienie, w którym pojawia³y siê
symbole nawi¹zuj¹ce do rozmaitych wydarzeñ z historii Pol-
ski – od rozbiorów do wst¹pienia do Unii Europejskiej. Wzru-
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Starostowie tegorocznych
do¿ynek to Genowefa Skoru-
piñska z ̄ egrówka i Grzegorz
Przydro¿ny z Bielaw.
Staroœcina prowadzi wraz
z mê¿em gospodarstwo rolne
maj¹ce 13,07 ha powierzchni
o nastêpuj¹cej strukturze za-
siewów: 9 ha – zbo¿a, 0,5 ha –
buraki cukrowe, 0,5 ha – ku-
kurydza, 0,5 ha – ziemniaki,
1,5 ha – ³¹ka, 1 ha – las. Na
inwentarz sk³ada siê 14 szt.
byd³a, w tym 4 krowy, 5 buha-
jów, 1 ja³ówka i 4 cielêta. Na
liczbê 30 szt. trzody chlewnej
sk³adaj¹ siê 3 lochy, 10 tucz-
ników i  17 warchlaków.
Wœród zwierz¹t gospodar-

Przedstawiamy starostów Do¿ynek Gminnych
w ¯egrówku

czych s¹ równie¿ cztery ko-
nie. Gospodarstwo pani Sko-
rupiñskiej jest wyposa¿one
w 2 ci¹gniki, prasê zbieraj¹c¹,

Pani Lidia Binzel wœród Polaków podczas pobytu w Alzey

szenie widowni wywo³a³o pojawienie siê dwóch flag – Solidar-
noœci oraz papieskiej. Bardzo wyrazistym elementem przed-
stawienia by³ stos butów, który po wizycie w Stuthof zrobi³ na
widzach ogromne wra¿enie. Na zakoñczenie, ubrane w koszul-
ki z symbolem Solidarnoœci, zaœpiewa³yœmy piosenkê Jacka
Kaczmarskiego „Mury”, która bardzo siê naszym kolegom
spodoba³a i w czasie trwania obozu jeszcze wiele razy roz-
brzmiewa³a na „Zielonej Wyspie”. W planach mia³yœmy te¿
gotowanie bigosu, ale okaza³o siê, ¿e kapusta kwaszona jest
we Francji czymœ egzotycznym. Nie wiedz¹, co trac¹…
Mi³y akcent ka¿dego wieczoru narodowego stanowi³y wizyty
mieszkaj¹cych w okolicy rodaków, który przychodzili obejrzeæ
przygotowane przez swoich reprezentantów spektakle. Na-
szym goœciem specjalnym by³a pani Bronis³awa Kus, która na
przedstawienie przysz³a w towarzystwie francuskich przyja-
ció³. Pani Kus by³a dobrym duchem naszej ekipy – nie tylko
oklaskiwa³a nas na „Wieczorze polskim” i spektaklu, ale tak¿e
na zakoñczeniu wymiany.

Odrêbnym elementem szerzenia wiedzy o poszczególnych
krajach by³ „Wieczór tañców narodowych”, podczas którego
ka¿da grupa przedstawi³a umiejêtnoœci taneczne oraz zapre-
zentowa³a tradycyjne stroje ludowe.
Dwa ostatnie dni spêdziliœmy g³ównie na zakupach i s³odkim
leniuchowaniu. Dzieñ wczeœniej odjecha³a grupa portugalska,
która mia³a jeszcze w planach zwiedzanie Pary¿a i Bordeaux.
Nazajutrz po¿egnaliœmy grupê rumuñsk¹ i w³osk¹. Naszemu
odjazdowi towarzyszy³o pe³ne ³ez i wzruszenia po¿egnanie
z Francuzami. Z wiêkszoœci¹ naszych europejskich przyjació³
wymieniliœmy adresy i solennie przyrzekaliœmy, ¿e bêdziemy
do siebie czêsto pisaæ.
Po drodze zatrzymaliœmy siê w Strasburgu, gdzie zrobiliœmy
kilka zdjêæ przed siedzib¹ Parlamentu Europejskiego. Ze wzglê-
dów bezpieczeñstwa (nie wiemy tylko czyjego – naszego czy
pos³ów) niemo¿liwe by³o wejœcie do wnêtrza budynku. Do
Polski wracaliœmy w pogodnych nastrojach, bo mimo wszyst-
ko têskniliœmy ju¿ za domem, za nasz¹ polsk¹ kuchni¹, rodzi-
nami i znajomymi. Po raz drugi nocowaliœmy w Alzey i po raz
kolejny p.Binzel wyposa¿y³a nas w solidne zapasy jedzenia na
podró¿.
Wizyta w Neufchateau i udzia³ w projekcie „Europ’Jeunes” s¹
niezaprzeczalnie interesuj¹cym doœwiadczeniem. Nie tylko
daj¹ mo¿liwoœæ poznania kultur innych pañstw, spotkania eu-
ropejskich rówieœników i sprawdzenia umiejêtnoœci porozu-
miewania siê w obcym jêzyku, ale przede wszystkim s¹ do-
skona³ym przyk³adem na to, ¿e, wbrew sceptykom, mimo ró¿-
nic kulturowych, religijnych i mentalnych stworzenie razem
czegoœ naprawdê interesuj¹cego jest realne. Jednoczeœnie
bardzo buduj¹ca jest szansa naocznego przekonania siê, ¿e
zgodnie ze s³owami naszej piosenki „wszyscy jesteœmy œwia-
tem” i dostaliœmy szansê na zbudowanie czegoœ naprawdê war-
toœciowego, co byæ mo¿e stanie siê wa¿nym darem dla nastêp-
nych pokoleñ.

Daria Tomczyk

kosiarkê rotacyjn¹, kopaczkê
do ziemniaków, sadzarkê oraz
sprzêt drobny. Staroœcina do-
¿ynek jest cz³onkini¹ KGW
w ¯egrówku.
Grzegorz Przydro¿ny – staro-
sta, prowadzi z ¿on¹ gospodar-
stwo o pow. 32 ha (w tym 12
wydzier¿awia), z czego 18 ha
to zbo¿a, 0,5 ha - ziemniaki,
4 ha – kukurydza a 7 ha – ³¹ki.
Posiada 87 szt. trzody chlew-
nej – 8 loch, 25 tuczników, 24
warchlaków, 30 prosi¹t oraz
32 szt. byd³a, w tym 12 krów,
5 buhajów, 9 ja³ówek, 6 ciel¹t.
Pos³uguje siê dwoma ci¹gni-
kami, kosiark¹ rotacyjn¹, roz-
rzutnikiem obornika, agrega-

tem uprawowym, siewnikiem,
przyczepami i sprzêtem drob-
nym.

M.D.

Grzegorz Przydro¿nyGenowefa Skorupiñska
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Uroczystoœci do¿ynkowe odby³y siê 12 wrzeœnia w ̄ egrów-
ku. Koordynatorem imprezy by³ Gminny Zwi¹zek Rolników,
Kó³ek i Organizacji Rolniczych w Œmiglu. Czêœæ zasadnicz¹ –
obrzêd do¿ynkowy – poprzedzi³ zgodnie z tradycj¹ korowód,
który wyruszy³ z ulicy Koœciañskiej. Otwiera³a go bandera kon-
na, za ni¹ podziwiaæ mo¿na by³o stary i najnowszy sprzêt rol-
niczy oraz centralny wieniec do¿ynkowy, nastêpnie szli staro-

stowie do¿ynek, orkiestra dêta i uczestnicz¹cy w uroczysto-
œciach goœcie. Korowód zamyka³ wóz stra¿acki. Po przybyciu
na miejsce orkiestra dêta OSP pod batut¹ Jana Nowickiego
odegra³a hymn pañstwowy. Uroczystoœæ otworzy³ Zygmunt
Konieczny – prezes Gminnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Or-
ganizacji Rolniczych. Powita³ tak¿e goœci, wœród których byli
m.in.: Andrzej Jêcz – starosta powiatu koœciañskiego, Marian
Kasperski – prezes Zarz¹du Okrêgowego Zwi¹zku Rolników,
Kó³ek i Organizacji Rolniczych w Lesznie, Jerzy Terlecki – kie-
rownik Wielkopolskiego Zamiejscowego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego w Lesznie, Ryszard Fornalik – zastêpca przewod-
nicz¹cego Rady Powiatu, prezes PPHiUR spó³ki Œmigrol, cz³o-
nek Zarz¹du Krajowego ZRKiOR w Warszawie, Jan Józefczak
– przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla, Józef Cieœla – bur-
mistrz Œmigla, Stefan Stachowiak – wiceburmistrz Œmigla,
Wanda Jakubowska – sekretarz Urzêdu, Jan Pietrzak – prze-
wodnicz¹cy Komisji Rolnictwa, Rzemios³a i Ochrony Œrodo-
wiska Rady Miejskiej Œmigla oraz delegat Wielkopolskiej Izby
Rolniczej, Danuta Marciniak – skarbnik Urzêdu, Jan B³a¿e-
czek – zas³u¿ony dzia³acz Kó³ek Rolniczych, Barbara £awni-
czak – kierownik Szko³y Podstawowej w ¯egrówku, Aleksy
Adamczewski – dyrektor Banku Spó³dzielczego w Œmiglu, Eu-
geniusz Kurasiñski – dyrektor Centrum Kultury w Œmiglu,
ks. Stanis³aw Wiatrowski– proboszcz parafii p.w. œw. Jadwigi
w Wilkowie Polskim, ks. Marian Szymañski – dziekan deka-

Do¿ynki gminne - ¯egrówko 2004
natu œmigielskiego, proboszcz parafii p.w. œw. Stanis³awa Kostki
w Œmiglu. Nastêpnie odby³a siê dziêkczynna msza œw. w in-
tencji rolników i ich rodzin, odprawiona przez ksiê¿y Stanis³a-
wa Wiatrowskiego i Mariana Szymañskiego. Obrzêd do¿yn-
kowy poprzedzi³ wystêp orkiestry, która wykona³a utwór
„W zielonym gaju” i wi¹zankê melodii biesiadnych. Historiê
obrzêdu przypomnia³a Barbara Mencel. Pierwotnie mia³ on
charakter dwufazowy: najpierw by³ pêpek – po sprzêcie psze-
nicy i ¿yta, natomiast po zebraniu wszystkich zbó¿ nastêpowa³
wieniec. PóŸniej oba obrzêdy po³¹czy³y siê i pêpek zosta³ wy-
party przez „wieniec”.

Tancerze z Zespo³u Pieœni i Tañca „ ¯eñcy Wielkopolscy”
z Niet¹¿kowa, œpiewaj¹c pieœñ „Otwierajcie wrota” a po niej
„Plon niesiemy plon”, wrêczyli wieniec Janowi Józefczakowi.
Obdarowany, zgodnie ze zwyczajem, w podziêce za symbol
plonu, zatañczy³ ze ¿niwiark¹. Kolejnym punktem obrzêdu by³o
wrêczenie chleba. Bochen, symbol rzeczywistego owocu zbo-
¿a, starostowie do¿ynek- Genowefa Skorupiñska z ¯egrówka
i Grzegorz Przydro¿ny z Bielaw – wrêczyli burmistrzowi Œmi-
gla, ze s³owami: „Oto macie bochen chleba, krajcie nie du¿o,
nie ma³o, aby dla wszystkich starcza³o”. Nastêpnie gospodarz
gminy w asyœcie tancerzy rozczêstowa³ chleb wœród uczestni-

ków. W tym czasie Ko³a Gospodyñ Wiejskich wrêcza³y wieñ-
ce do¿ynkowe goœciom: KGW Œmigiel – Andrzejowi Têczowi,
KGW ̄ egrówko – Marianowi Kasperskiemu, KGW Morowni-
ca – Stefanowi Stachowiakowi, KGW Posadowo – Ryszardowi
Fornalikowi, KGW Czacz – Zygmuntowi Koniecznemu. Po wy-
st¹pieniu burmistrza Œmigla oraz starosty powiatu koœciañskie-
go czêœæ oficjaln¹ zamkn¹³ Zygmunt Konieczny, który podziê-
kowa³ przyby³ym goœciom i wszystkim mieszkañcom za uczest-
nictwo w tej najwa¿niejszej dla rolników uroczystoœci. Podziê-
kowania skierowane by³y tak¿e do organizacji i instytucji, któ-
re pomaga³y w organizacji do¿ynek: rad so³eckich ¯egrówka,
¯egrowa, Bielaw, Kó³ Gospodyñ Wiejskich, Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu, Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej, Stra¿y Miejskiej, Policji i Centrum Kultury. Czêœæ
artystyczn¹ wype³ni³ wystêp dzieci ze Szko³y Podstawowej
w ¯egrówku, tañce w wykonaniu Zespo³u Pieœni i Tañca „¯eñcy
Wielkopolscy” i Zespo³u Tañca Wspó³czesnego „Pryzmat Bis”.
Marlena Liske z Nowej Wsi wykona³a piosenkê “Lato, kocha-
my Ciebie”. Z entuzjazmem publicznoœæ przyjê³a wystêp „ze-
spo³u cygañskiego”, w którego cz³onków wcielili siê miesz-
kañcy ¯egrówka. PóŸniej na scenie zagoœci³a muzyka bawar-
ska w wykonaniu zespo³u „Bier Boys”, a wieczorem rozpoczê-
³a siê zabawa do¿ynkowa przy muzyce zespo³u „Vivat”

Barbara Mencel
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22 sierpnia na hipodromie „Przy Wia-
trakach” po raz pierwszy w Œmiglu od-
by³y siê W³oœciañskie Zawody w Powo-
¿eniu Zaprzêgami Jedno i Parokonnymi.
Imprezie patronowa³ burmistrz Józefa
Cieœla. Komitet organizacyjny pracowa³
pod kierownictwem Leszka Kowalskie-
go. Do konkursów zrêcznoœciowych na
dystansie 480 metrów w powo¿eniu koñ-
mi i kucami przyst¹pi³o ³¹cznie 39 zaprzê-
gów, które zaprezentowa³y siê te¿ w pa-
radzie ulicami miasta.
A oto wyniki:
– Konkurs powo¿enia koñmi w za-
przêgach parokonnych (puchary bur-
mistrza Œmigla)
I miejsce Wies³aw Górski z Mas³owa
(97,25 sek.)
II miejsce Andrzej Lipowy z Buków-
ca Górnego (97,75 sek.)
III miejsce Artur Derenda z Dêbowa
(98,40 sek.)
– Konkurs powo¿enia koñmi w za-
przêgach jednokonnych (puchary fir-
my MEDIVET)
I miejsce Tomasz Wajs z Krobi, lu-
zak Leszek Ha³kiewicz (114,37 sek.)
II miejsce Alina Sobczyk z UjeŸdŸca
Wielkiego (104,03 sek. i 20 pkt.
karnych)

III miejsce Arka-
diusz Szczerbal
z K i e ³ c z e w a
(105,78 sek. i 20
pkt. karnych)
– Konkurs powo¿e-
nia kuców w zaprzê-
gach parokonnych
(p u c h a r y  R a d i a
„ELKA”)
I miejsce Jaros³aw
Bartkowiak ze Œmi-
gla, luzak Robert
Janiak (86,35 sek.)
II miejsce Olga
Paszkier z Krobi
(95,03 sek.)
III miejsce Karol Chor¹¿ak z Krzyc-
ka Ma³ego (118,10 sek.)
– Konkurs powo¿enia kuców w za-
przêgach jednokonnych (puchary fir-
my HANDMET)
I miejsce Danuta Górna ze Œmigla,
luzak Magdalena Szulc (92,16 sek.)
II miejsce Olga Paszkier z Krobi
(95,03 sek.)
III miejsce Magdalena Szulc ze Œmi-
gla (118,10 sek.)
Oprócz pucharów za czo³owe miejsca
w zawodach przyznano równie¿ dodatko-

W³oœciañskie zawody w powo¿eniu

foto A.Kasperska

J u ¿  p o  r a z  d z i e s i ¹ t y
15 sierpnia br. w œmigielskim
centrum sportowo-rekreacyj-
nym odby³ siê minitriathlon
zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie ,,Wiatraki”, Oœrodek
Kultury Fizycznej oraz Cen-
trum Kultury w Œmiglu. Do
konkurencji (w kolejnoœci: p³y-
wanie, jazda rowerem i bieg)
przyst¹pi³o ³¹cznie 29 uczestni-
ków. Imprezê otworzy³ Jan Jó-
zefczak, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla, obecny by³
równie¿ Józef Fiksa, radny Sej-
miku Wielkopolskiego.
Zwyciêzcy klasyfikacji OPEN panów:
I m. Marcin Nowak – Poznañ, II m. Hu-
bert Ratajczak – Œmigiel, III m. £ukasz
Z³otkowski – Stare Bojanowo, IV m.
£ukasz Kozak – Œmigiel, V m. Piotr Czer-
wiñski – Œwinoujœcie, VI m. Piotr Mul-
czyñski – Œmigiel
Zwyciê¿czynie w klasie OPEN pañ:
I m. Agnieszka Nickowska – Koœcian,
II m. Katarzyna Kania – Poniec, III m. Ka-
tarzyna Nowak – Poznañ

W klasyfikacji wiekowej OPEN zwyciê-
¿yli:
– kat. 17-30 lat panowie: I m. Maciej Z³ot-
kowski – Stare Bojanowo, II m. Dawid
Misiorny – Leszno, III m. Przemys³aw
Olejnik – Lisków
– kat. 31-45 lat panowie: I m. Krzysztof
Graczyk – Œwiebodzin
– kat. 46-60 lat panowie: I m. Ksawery
Napiórkowski – Koœcian, II m. Marian
Staœkiewicz – Widziszewo, III m. Stani-
s³aw Wojciechowski – Leszno

– kat. 61 lat i wiêcej, panowie:
Jerzy Drewnik – Poznañ
W poszczególnych katego-
riach wiekowych zwyciê¿yli:
– kat. 11-13 lat ch³opcy: I m.
Tomasz Przybylak – Leszno,
II m. B³a¿ej Hof fmann –
Czacz
– kat. 11-13 lat dziewczêta:
I m. Daria Górczak – Œmigiel
– kat. 14-16 lat ch³opcy: I m.
Przemys³aw J¹der – Œmigiel,
II m. Jacek Pelec – Œmigiel,
III m. Bartosz Bednarczyk –
Œmigiel

– kat. 14-16 lat dziewczêta: I m. Marta
Pelec – Koœcian
Puchary dla zwyciêzców kategorii OPEN
panów ufundowa³ starosta Andrzej Jêcz,
a dla pañ – burmistrz Œmigla Józef Cie-
œla. Zwyciêzcy oprócz pucharów otrzy-
mali nagrody rzeczowe.
Tradycyjnie przy organizacji imprezy
pomogli stra¿acy z OSP Œmigiel oraz
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Œmiglu.

T.J¹der

we nagrody. Statuetkê ufundowan¹ przez
Józefa Fiksê -radnego sejmiku wojewódz-
kiego- dla „Najwiêkszego Pechowca” za-
wodów otrzyma³ Adam Kowalski, który
tu¿ przed zawodami upad³ wraz z koniem.
„Gazeta Koœciañska” ufundowa³a dyplom
dla „Najpiêkniejszego zaprzêgu”. Otrzy-
ma³a go Alina Sobczyk. Wszyscy uczest-
nicy zawodów otrzymali te¿ pami¹tkowe
postumenciki. Patronat medialny nad
imprez¹ objêli: Radio Elka oraz „Gazeta
Koœciañska”.

T.J¹der

Jubileuszowy minitriathlon

foto A.Kasperska



wrzesieñ/2004 11

Od 3 do 20 sierpnia harcerze z terenu Hufca ZHP Œmigiel
przebywali na obozie harcerskim. Uczestnikami by³a grupa
78 osób, z czego 6 osób stanowi³o kadrê wychowawcz¹: Mag-
dalena Drótkowska – komendantka, Justyna Tyrakowska –
oboŸna, Karol W³odarczak – kwatermistrz, dru¿ynowy, Kata-
rzyna W³odarczak – dru¿ynowa, Agnieszka Snela – dru¿yno-
wa, £ukasz Grzesiñski – ratownik. W codziennej pracy z dzieæ-
mi pomaga³a te¿ kadra m³odzie¿owa: Roksana Gorlas, Bartosz
Snela, Justyna Snela, Joanna Snela, Bart³omiej Gruszko, Mar-
cin Nowak. By³ to najliczniejszy obóz od kilku lat. Zlokalizo-
wany zosta³ w bazie obozowej w Jeleñcu k/Sierakowa nad je-
ziorem Kubek, gdzie panowa³y typowo harcerskie, skromne
warunki. Tegoroczny obóz nosi³ nazwê „Œwiat multimediów”,
a jego program zwi¹zany by³ ze œrodkami przekazu i sportem.

(Rok 2004 to „Rok edukacji przez sport”). Dlatego w progra-
mie pojawi³y siê takie punkty jak: Sprawa dla reportera, Wia-
domoœci obozowe, Herbatka u Tadka, Idol, a tak¿e wiele gier
terenowych. Czasami realizacji programu nie sprzyja³y upa³y.
Harcerze poznali okolice- zwiedzili Sieraków, Oœrodek Edu-
kacji Przyrodniczej w Chalinie oraz Miêdzyrzecki Rejon Umoc-
nieñ. Ta ostatnia wycieczka wywo³a³a wiele emocji, szczegól-
nie przejœcie podziemn¹ tras¹ w bunkrach, w którym uczest-
niczyli nawet najm³odsi – 8 – 9-latki. Harcerze mieli rów-
nie¿ zapewnione takie atrakcje jak olimpiada sportowa, zjazd

Dwie Dru¿yny Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej z naszej
gminy, tj. OSP Olszewo i OSP
Sierpowo, wziê³y udzia³ w zor-
ganizowanych 15 sierpnia
w Cichowie I Europejskich
i IV Krajowych Zawodach Si-
kawek Konnych. W zawodach
uczestniczy³o 51 mêskich i 20
kobiecych dru¿yn. Znakomi-
cie spisa³y siê dziewczyny

O b ó z  H u f c a  Z H P  Œ m i g i e l

Zawody Sikawek Konnych
w Cichowie

z dru¿yny Olszewa. W æwicze-
niach bojowych zdoby³y
I miejsce, a w ogólnej klasyfi-
kacji usytuowa³y siê na II miej-
scu. Ch³opcy z tej samej dru-
¿yny, choæ nie dorównali
dziewczynom, te¿ zajêli wyso-
kie II miejsce w æwiczeniach
bojowych, a VII w klasyfikacji
ogólnej.

T. J¹der

na linie, linowy tor przeszkód czy przeprawa przez bagno i bi-
twa o chor¹giewkê. W trakcie obozu odwiedzi³ nas Kr¹g Star-
szych Harcerzy Seniorów ze Œmigla (40 osób) oraz Dru¿yna
Œrodowiskowa „S³oneczna Gromada” z ¯egrówka (17 osób).
Nie ominê³y nas wizytacje komisji rewizyjnych – us³yszeliœmy
wiele ciep³ych s³ów na temat wystroju obozu, pionierki obozo-
wej i prawid³owo prowadzonej dokumentacji. Atrakcj¹ dla
wszystkich odwiedzaj¹cych by³a zbudowana przez harcerzy
„Chata” – namiot o wysokoœci 4 m. Stworzyliœmy specjalne
obozowe œpiewniczki, które wrêczyliœmy wszystkim
uczestnikom. Ka¿dy otrzyma³ tak¿e tzw. smycz oraz iden-
tyfikator. Niestety w ostatnim dniu obozu by³a straszna
ulewa, dlatego po powrocie do Œmigla harcerze mieli
mnóstwo pracy ze sprzêtem, z czego wywi¹zali siê wzo-
rowo. Po obozie spotkaliœmy siê przy ognisku harcer-
skim, myœl¹c ju¿ o przysz³orocznej akcji letniej.

Sk³adam serdeczne podziêkowania za udzielon¹ pomoc: ap-
tekom „S³onecznej” i „Œmigielskiej” w Œmiglu, Gminnemu Cen-
trum Informacji w Œmiglu oraz dyrektorowi CK w Œmiglu panu
Eugeniuszowi Kurasiñskiemu, panu Andrzejowi Jankowskie-
mu, dyrektor Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podstawo-
wej w Œmiglu pani Jolancie Sobeckiej, panu Paw³owi Górzne-
mu oraz firmie Depolex w Lipnie.

Magdalena Drótkowska
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O nadpobudliwoœci ostatnio na szczê-
œcie zaczê³o siê mówiæ. Prawie ka¿dy
spotka³ siê z dzieæmi potocznie okreœla-
nymi jako dzieci ¿ywe, nadpobudliwe,
rozpuszczone, Ÿle prowadzone przez ro-
dziców. Tymczasem w patogenezie
ADHD g³ówny czynnik sprawczy upatry-
waæ nale¿y w genetyce – prawie po³owa
dzieci z ADHD ma przynajmniej jedne-
go rodzica cierpi¹cego z powodu tego
objawu.

ADHD jest zaburzeniem neurologicz-
nym objawiaj¹cym siê impulsywnoœci¹,
zaburzeniami koncentracji uwagi i nad-
r uchliwoœci¹. Oko³o po³owa dzieci
z ADHD ma jednoczeœnie specyficzne
trudnoœci w uczeniu siê – dysleksje, dys-
grafie, dysortografie, co dodatkowo kom-
plikuje i tak ju¿ trudn¹ sytuacjê dziecka.
ADHD nie rozpoznane i nie leczone pro-
wadzi do powa¿nych nastêpstw: ograni-
czenia perspektyw ¿yciowych, zaburze-
nia relacji rodzinnych i rówieœniczych,
b¹dŸ trudnoœci w przysz³ej pracy. Trud-
no ¿yæ z ADHD, trudno ¿yæ z cz³owie-
kiem cierpi¹cym na ADHD – ale jedno-
czeœnie wiele mo¿na zdzia³aæ poprzez
rozpoznanie i szybkie podjêcie wielokie-
runkowego leczenia – psychoterapii i le-
czenia farmakologicznego. Leki stosowa-
ne w ADHD mog¹ wyraŸnie pomóc,
w ¿adnym razie jednak nie za³atwi¹ spra-
wy. W wielu przypadkach najbardziej nie-
bezpiecznym aspektem nie wykrytego
i nie leczonego ADHD jest naruszenie
poczucia w³asnej wartoœci, na skutek ci¹-
g³ych uwag i krytyki znacznie obni¿ona
jest samoocena. Dzieci z ADHD nie za-
wsze robi¹ to, co chcemy, ale my powin-
niœmy byæ na tyle m¹drzy, aby nie w³¹-
czaæ ich na si³ê do szablonu, do którego
nigdy siê nie dopasuj¹. Nale¿y przeciw-
stawiæ siê przekonaniu, ¿e ADHD to czy-
jaœ wina. Wprawdzie b³êdy pope³niane
przez rodziców mog¹ zaostrzyæ stan cho-
roby, ale jej nie powoduj¹.

ADHD nie jest prawie nigdy proble-
mem jednej osoby. Wp³ywa na ca³¹ ro-
dzinê i klasê, zaœ radzenie sobie z ADHD
to zajêcie na ca³e ¿ycie. W terapii bardzo
wa¿nym jest, aby nadaæ kszta³t i kieru-
nek energii, konieczna jest sta³a wspó³-
praca z domem i nauczycielami. Szcze-
gólne znaczenie ma rzetelny, ale ³agod-
ny system kontroli zewnêtrznej, umiejêt-
ne planowanie, okreœlone zasady i kon-
sekwencje, dawanie czêstych informacji
zwrotnych, stosowanie pochwa³. Nale¿y

Pomoc rodzinie
Podstawowe wiadomoœci na temat nadpobudliwoœci psychoruchowej (ADHD) – dziecko

nadpobudliwe w domu i w szkole.
zawsze pamiêtaæ – nie walcz z dzieckiem
lecz negocjuj. Dzieci z ADHD potrzebuj¹
ogromnej iloœci pochwa³, powinny wie-
dzieæ wczeœniej, co siê bêdzie dzia³o,
¿eby mog³y przygotowaæ siê wewnêtrz-
nie – nale¿y powtarzaæ, powtarzaæ, po-
wtarzaæ i sprawdzaæ, czy polecenie „do-
tar³o”. Zachêcaæ te¿ do æwiczeñ fizycz-
nych i bezpiecznych sportów – pamiêtaj-
my, ¿e u dziecka z ADHD pojawia siê
pomys³, brak jest zahamowania, a nastê-
puje realizacja. Dzieci nadpobudliwe
znaj¹ regu³y, ale maj¹ k³opoty z ich za-
stosowaniem.

Objawy ADHD nie s¹ win¹ dziecka.
Nie s¹ te¿ win¹ rodziców ani nauczycie-
li. Objawy trwaj¹ latami i nie mo¿na ¿ad-
nymi terapeutycznymi metodami dopro-
wadziæ do ich ca³kowitego znikniêcia.
Istotne zaœ jest to, ¿e mo¿emy doprowa-
dziæ do lepszego funkcjonowania dziec-
ka pomimo ich obecnoœci. Z dzieckiem
z ADHD nie da siê pracowaæ na zapas.
Pracujemy zawsze „tu i teraz”. To, ¿e
dobrze poradzono sobie z objawami dzi-
siaj, nie oznacza, ¿e jutro siê nie po-
wtórz¹. Nastêpnego dnia nale¿y stoso-
waæ te same metody i tak przez wiele lat.
Warto wiedzieæ, ¿e efektywnoœæ dziecka
nadpobudliwego w wykonywaniu pole-
ceñ i w zorganizowanym dzia³aniu jest
oko³o 30% ni¿sza od przeciêtnej w gru-
pie rówieœniczej. Najbardziej efektywny-
mi metodami pracy w szkole jest stwo-
rzenie spójnego systemu zasad, konse-
kwencji oraz systematyczna, sta³a praca
z dzieckiem.

Jedn¹ z podstawowych zasad pracy
z dzieckiem nadpobudliwym jest fakt, ¿e
ADHD stanowi problem, nie wymówkê.
Planuj¹c prace z dzieckiem nadpobudli-
wym, trzeba znaæ pe³en obraz objawów
i wiedzieæ, jakie zachowania dziecka s¹
spowodowane nadpobudliwoœci¹, a jakie
brakiem pos³uszeñstwa b¹dŸ niechêci¹.

Wychowanie dziecka z ADHD jest
miêdzy innymi trudne dlatego, ¿e nie s³y-
szy ono oko³o 50 % tego, co siê do niego
mówi i zapamiêtuje 50% tego, co us³ysza-
³o. Jego sytuacja szkolna i domowa jest
wiêc bardzo trudna. Zatem im wiêksza
bêdzie nasza wiedza o ADHD, tym wiêk-
sza jest szansa na prawid³owe postêpo-
wanie z dzieckiem. Pamiêtajmy, ¿e pra-
ca z dzieckiem nadpobudliwym jest cza-
soch³onna i obci¹¿aj¹ca. Czêsto mówi siê
o niej, ¿e jest to syzyfowa praca, gdy¿
codziennie trzeba j¹ zaczynaæ od nowa.

Z dzieckiem nadpobudliwym nale¿y pra-
cowaæ bezpoœrednio – dlatego rodzice
maj¹ niewielki wp³yw na objawy pojawia-
j¹ce siê w szkole, a nauczyciele na pro-
blemy w domu. Pamiêtajmy, celem pra-
cy z dzieckiem z ADHD nie jest pokona-
nie wszystkich objawów, ale sprawienie,
by pomimo ich wystêpowania dziecko
normalnie funkcjonowa³o, by nie do³¹cza-
³y siê ró¿nego typu powik³ania – powta-
rzanie klasy, niska samoocena, zachowa-
nia opozycyjno – buntownicze, powa¿ne
zaburzenia zachowania, uzale¿nienia.
Indywidualizacja pracy z uczniem to nie
tylko mniejsze klasy, ale przede wszyst-
kim zmiana podejœcia do ucznia.

W badaniach wykazano, ¿e zmniejsze-
nie liczebnoœci klas bez zmiany sposobu
pracy nauczycieli nie da³o ¿adnych rezul-
tatów. Pracuj¹c z dzieckiem nadpobudli-
wym trzeba:
- poœwiêciæ mu du¿o uwagi,
- nagradzaæ wszystkie po¿¹dane zacho-

wania,
- stosowaæ zrozumia³e dla dziecka regu-

³y,
- byæ konsekwentnym,
- informacje przekazywaæ jasno i krótko,

sprawdzaæ zrozumienie,
- wszelkie konsekwencje zachowañ (po-

¿¹danych i niepo¿¹danych) winny byæ
natychmiastowe,

- stosowaæ zrozumia³y dla dziecka system
pochwa³ i kar.

Leczenie ADHD bardzo ró¿ni siê
u ró¿nych osób. Ka¿dy przypadek przy-
nosi odmienne problemy i wymaga od-
miennych rozwi¹zañ – dlatego te¿ ko-
nieczne s¹ indywidualne konsultacje psy-
chologiczne, aby ustaliæ zasady pracy
z dzieckiem nadpobudliwym w domu
i w szkole.

Gminny Punkt Wsparcia
Rodziny

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmi-
glu informuje, ¿e od wrzeœnia Gminny
Punkt Wsparcia Rodziny (dla osób, któ-
re nie s¹ w stanie samodzielnie rozwi¹-
zaæ swoich problemów rodzinnych) mie-
œci siê w Gminnym Centrum Informacji
(dawny Dom Rzemios³a).
Psycholodzy przyjmuj¹ w dniach:

wtorek 1530 – 1830

œroda 1500 – 1830

czwartek 1500 – 1830

pi¹tek 1300 - 1630

Opracowa³a:
mgr Ewa Bardyan - psycholog
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25 sierpnia br. o godz. 1200

na wszystkich zainteresowa-
nych rezultatami prac arche-
ologicznych w Bruszczewie,
prowadzonymi przez naukow-
ców z Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu
i Otto – Friedrich Universität
w Bambergu, na stanowisku
archeologicznym oczekiwali
prof. Janusz Czebreszuk wraz
z pracownikami naukowymi.
Bruszczewo w krêgu zaintere-
sowañ archeologów znalaz³o
siê w latach 60 - tych. Regu-
larne prace wykopaliskowe
prowadzone przez poznañskie
Muzeum Archeologiczne do-
prowadzi³y do odkrycia œla-
dów osady obronnej sprzed
4 tysiêcy lat. Znaleziono do-
wody istnienia osady kultury
unietyckiej, z wczesnej epoki
br¹zu – to najstarszy tego typu

gród w naszej czêœci Europy.
Biskupin powsta³ niemal dzie-
siêæ wieków póŸniej.
Prace archeologów doprowa-
dzi³y do ods³oniêcia fragmen-
tów fosy o g³êbokoœci 4 m
i wa³u drewniano - ziemnego
o szerokoœci 2 m z palisado-
wymi œcianami wype³nionymi
ziemi¹.
Gród po³o¿ony by³ na pó³wy-
spie wcinaj¹cym siê w jezioro,
które niegdyœ zajmowa³o ca³¹
dolinê dzisiejszej rzeczki
Samnicy. Archeolodzy natra-
fili m.in. na gliniane dysze od
miechów, formy i ³y¿ki odlew-
nicze, tygle, podk³adki, frag-
menty obrabianego drewna,
koœci i rogu oraz gotowe wy-
roby z br¹zu. Jeszcze ciekaw-
sze odkrycia przynios³y bada-
nia szcz¹tków osady zanurzo-
nych obecnie w torfowisku

Prezentacja wykopalisk i dotychczasowych wyników
badañ w Bruszczewie

Burmistrz Józef Cieœla
i Jan Józefczak, przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej, przyjêli
30 sierpnia czworo nowo mia-
nowanych nauczycieli. Bur-
mistrz wrêczy³ im akty miano-
wania wraz z gratulacjami
i serdecznymi ¿yczeniami
sukcesów zawodowych oraz
powodzenia w ¿yciu osobi-
stym.
Stopieñ awansu zawodowego,
po pomyœlnym zdaniu egzami-
nu przed komisj¹ ekspertów,
uzyskali: Barbara Perz- na-
uczycielka matematyki z ze-
spo³u szkó³ w Œmiglu, Ewa
Dalachowska- nauczycielka

jêzyka polskiego i £ukasz Fi-
lipowicz - nauczyciel sztuki
z zespo³u szkó³ w Czaczu oraz

Czworo mianowanych

zdjecia T.J¹der

o g³êbokoœci dochodz¹cej do
7 m. Torf ma w³aœciwoœci kon-
serwuj¹ce. Zachowa³y siê
w nim nie tylko fragmenty ce-
ramiki z odciskami ówcze-
snych tekstyliów, ale na przy-
k³ad ogr yzki po jab³kach,
gruszkach, czy ekskrementy
hodowanych w osadzie zwie-
rz¹t. Na podstawie analizy
tych¿e znalezisk mo¿na okre-
œliæ np. czym ¿ywili siê osad-
nicy zamieszkuj¹cy te ziemie
przed tysi¹cami lat oraz czym
¿ywili swoje zwierzêta. Osada
by³a zasiedlona przez okres
blisko 400 lat. Mieszkañcy
osady trudnili siê hodowl¹
zwierz¹t, wyrobem przedmio-
tów z br¹zu, garncarstwem,
wytwarzaniem narzêdzi z ro-
gów, kamieniarstwem, pro-
dukcj¹ odzie¿y, wytwarza-
niem dziegciu z kory brzozo-

Renata Fr¹ckowiak – nauczy-
cielka nauczania zintegrowa-
nego w placówce w Wonie-

œciu, filii zespo³u szkó³ w Przy-
siece Starej Drugiej.

T.J¹der

wej.
Wœród wszystkich uczestni-
ków spotkania najwiêksze
wra¿enie wywar³ grób z po-
cz¹tku epoki br¹zu. Cia³o zo-
sta³o pochowane na wierzbo-
wych ga³êziach, a u jego stóp
po³o¿ono kamieñ. W mogile
oprócz szcz¹tków cz³owieka
znajdowa³a siê misa oraz odro-
bina zwêglonej pszenicy. Zna-
lezisko przeczy wszelkim re-
gu³om. W epoce br¹zu nie
chowano ludzi na terenie gro-
dzisk mieszkalnych. Cmenta-
rze urz¹dzane by³y wówczas
w niewielkim oddaleniu, nie-
rzadko za rzek¹, czy wzgó-
rzem. Antropolog stwierdzi³,
¿e zw³oki nale¿¹ do mê¿czy-
zny (nie stwierdzono u niego
¿adnej choroby) wzrostu oko-
³o 170 cm.

Ilona Stró¿ak,
Marcin Ratajczak

fot. Marcin Ratajczak
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W œrodê rano (25 sierpnia)
pracownicy kolejki stwierdzi-
li, ¿e ³upem szabrowników
grasuj¹cych pod os³on¹ nocy
pad³y dwa 15 - metrowe odcin-
ki kabla. Zosta³y one wyciête
z urz¹dzenia do podnoszenia
wagonów, powoduj¹c wy³¹-
czenie go z pracy. Ile bêdzie
kosztowaæ przywrócenie
sprawnoœci maszyny? I sk¹d
kolejka, przy znanej mizerii
bud¿etowej, ma na to wzi¹æ
pieni¹dze?

Jakby tego by³o ma³o, ko-
lejna kradzie¿ nast¹pi³a kilka
dni póŸniej. Tym razem z te-
renu stacji w Œmiglu wyniesio-
ne zosta³y dwie mosiê¿ne
kratki œciekowe. Policja doko-
na³a ju¿ wizji lokalnej, ale
sprawców na razie nie ustalo-
no. Jak siê dowiadujemy, prze-
szukiwane s¹ okoliczne skupy
z³omu, gdy¿ jest bardzo praw-
dopodobne, ¿e w³aœnie tam
trafi¹ skradzione metalowe
czêœci.

Wit Kreuschner, naczelnik
Œmigielskiej Kolei Dojazdo-
wej, nie kryje swego oburze-

8 sierpnia – Œmigiel
Ok. godz. 2300 zatrzymano
18 – letniego mieszkañca gm.
W³oszakowice jad¹cego w sta-
nie nietrzeŸwym (ok 1‰) mo-
torowerem.
8 sierpnia – Œmigiel
Po pó³nocy zatrzymano 25 –
letniego mieszkañca Œmigla
kieruj¹cego w stanie nietrzeŸ-
wym (ok 0,6‰) rowerem.
10 sierpnia – Stara Przy-
sieka
Zatrzymano 51- letniego
mieszkañca gminy Œmigiel,
który prowadzi³ w stanie nie-
trzeŸwym (ok. 1‰) rower.
13 sierpnia – Przysieka
Polska
Ok. 2000 zatrzymano 59 – let-
niego mieszkañca gm. Œmi-
giel jad¹cego w stanie nie-

Sekcja Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji
w Koœcianie i Stowarzyszenie
na Rzecz Zapobiegania Wy-
padkom Drogowym „Stop
Œmierci” w Koœcianie og³asza
konkurs plastyczny pt. „Pie-
szy – bezpieczny na drodze”
dla IV klas szkó³ podstawo-
wych powiatu koœciañskiego.
Etap szkolny – do 30 paŸdzier-
nika br. (termin nades³ania
prac do Komendy Powiatowej
Policji w Koœcianie – do 10 li-
stopada 2004 r.) Wy³onienie
laureatów i wrêczenie nagród
– do 30 listopada br.

Informacji udziela nadkom.
Roman Grabara (tel. 5 11 62
35)

trzeŸwym (ok. 2‰) rowerem.
13 sierpnia – Stare Boja-
nowo
Zatrzmano 40 – letniego
mieszkañca Koœciana, który
kierowa³ w stanie nietrzeŸwo-
œci (ok. 3‰) samochodem
Skoda.
16 sierpnia – Œmigiel
Policja w Œmiglu ustali³a
sprawcê w³amania w lipcu do
koparki „Waryñski”. Kradzie-
¿y akumulatora, kluczy mon-
terskich oraz oleju dokona³ 17
– letni mieszkaniec gm. Œmi-
giel.
23 sierpnia
O godz. 940 policja zosta³a po-
wiadomiona o wypadku dro-
gowym na trasie Œmigiel –
Ponin. 22- letni mieszkaniec
Wojnowic, jad¹cy samocho-

dem osobowym Skoda Okta-
wia z kierunku Œmigla, pod-
czas manewru wyprzedzania
straci³ panowanie nad samo-
chodem i zjecha³ na lewy pas
ruchu, zderzaj¹c siê z samo-
chodami Volkswagen Golf
i Toyota Corolla. Wszyscy
uczestnicy zderzenia odnieœli
w wypadku ogólne obra¿enia
cia³a. Kierowca Toyoty mia³
z³aman¹ miednicê, a Volkswa-
gena uraz klatki piersiowej.
25 sierpnia – Œmigiel
Zatrzymano pijanego rowe-
rzystê – 43- letniego miesz-
kañca gm. Œmigiel  (ok.
0,7 ‰).
3 wrzeœnia
Kieruj¹cy samochodem Seat
Ibiza 22 – letni mieszkaniec
gm. Krzywiñ, jad¹c z Wonie-

œcia w kierunku Jezierzyc,
z nieustalonych jeszcze przy-
czyn zjecha³ na lewy pas ru-
chu i uderzy³ w drzewo. W wy-
niku odniesionych obra¿eñ
kierowca zmar³ po przewiezie-
niu do szpitala.
4 wrzeœnia – Stara Przysie-
ka
Nieznani sprawcy w³amali siê
w nocy,  usuwaj¹c  kraty
w oknie, do budynku Gimna-
zjum i Szko³y Podstawowej
w Starej Przesiece, sk¹d skra-
dli 10 stacji komputerowych
o ³¹cznej wartoœci ok. 16.000
z³

Wandale niszcz¹ nasz¹ kolejkê!
„Pieszy –

bezpieczny na
drodze”

nia. To ju¿ przecie¿ kolejny
przypadek bezsensownej kra-
dzie¿y na œmigielskiej w¹sko-
torówce. – Tu nie ma s³ów
na okreœlenie tego rodzaju
przestêpstw i nie daj Bo¿e,
by taki z³odziej wpad³ nam
w rêce. My stajemy na g³o-
wie, by nasze urz¹dzenia
by³y sprawne, a pasa¿ero-
wie kolejki bezpieczni. Pra-
cujemy spo³ecznie, remon-
tujemy, sami produkujemy
niezbêdne czêœci. Tymcza-
sem z³odzieje s¹ coraz bar-
dziej bezczelni. Apelujê do
wszystkich mieszkañców

gminy, by pomogli w wy-
kryciu sprawców kradzie-
¿y!

Dodatkowo irytacjê kole-
jarzy spowodowa³o zniszcze-
nie przez wandali ³awek w od-
krytym, plenerowym wagonie
w¹skotorówki. Wagon ten nie
jest obecnie zdolny do wyjaz-
du w trasê, a termin kolejne-
go pikniku Przyjació³ Œmigiel-
skiej Kolejki nieub³aganie siê
zbli¿a. Komu zale¿y na tym,
by przysparzaæ k³opotów na-
szej w¹skotorówce?

T.J¹der

foto A.Kasperska

Uwaga!!!
konkurs

Uwaga!!!
konkurs
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Uwaga!!!
Rusza III Edycja Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej Halowej Niet¹¿kowo 2004 – 2005. Przewidywany pocz¹tek rozgrywek –
5 listopada 2004r., zakoñczenie – 4 lutego 2005r. Mecze odbywaæ siê bêd¹ w pi¹tki i sporadycznie w soboty.

 W lidze mog¹ uczestniczyæ tylko zawodnicy nie zrzeszeni w OZPN i przynajmniej przez ostatni rok nie bêd¹cy
zawodnikami klubów pi³karskich oraz zawodnicy, którzy ukoñczyli 18 lat w dniu rozpoczêcia rozgrywek.

W zwi¹zku z du¿¹ popularnoœci¹ pi³ki halowej w naszym regionie chcemy umo¿liwiæ grê zawodnikom zrzeszonym w klu-
bach sportowych i zorganizowaæ dla nich Otwart¹ Ligê Pi³ki Halowej. Bêd¹ mogli uczestniczyæ w niej wszyscy chêtni,
którzy ukoñczyli 18 lat w dniu rozpoczêcia rozgrywek.

Wpisowe do III Edycji ALPNH oraz Otwartej LPH – 500 z³ (za zespó³).
Op³ata zawiera:

- wynajêcie sali gimnastycznej
- op³atê sêdziowsk¹
- ubezpieczenie zawodników
- puchar dla zespo³u za miejsca od I do III
- pami¹tkowy medal dla ka¿dego zawodnika za miejsca od I do III
- statuetkê dla najlepszego strzelca
- dyplomy dla wszystkich zespo³ów uczestnicz¹cych w rozgrywkach

Zespo³y (12 – osobowe) proszê zg³aszaæ do dnia 15 paŸdziernika 2004 r. pod nr tel. 5180-027 Jaros³aw Pietrowski

Œ m i g i e l  w  1 7 9 3  r o k u
Cz. II

Z czego ¿yli ówczeœni mieszkañcy
Œmigla? Wiêkszoœæ utrzymywa³a siê
z wykonywania sukiennictwa, piwowar-
stwa, uprawy roli. Miasto wynajê³o od
w³aœcicieli browar Urbar za kwotê 16 rtl
i 16 gr i wyrób 24 beczek piwa. Zazna-
czono, ¿e w³aœciciele sami dokonuj¹ wy-
robu wódki. Z browaru korzysta³o w tym
czasie 14 obywateli Œmigla, którzy po
wniesieniu stosownej op³aty kolejno wa-
rzyli piwo. Odnotowano, ¿e w ostatnim
roku warzono 2496 beczek piwa, do któ-
rego produkcji u¿yto 1872 korce psze-
nicznego s³odu. Z zewn¹trz mo¿na by³o
do miasta sprowadzaæ bez ¿adnych op³at
tylko piwo grodziskie. Obowi¹zywa³ za-
kaz sprowadzania wódki, a korzystaæ
mo¿na by³o tylko z wódki wytwarzanej
przez w³aœcicieli (miasta). W Œmiglu znaj-
dowa³y siê wtedy 2 wyszynki oraz 3 go-
spody. Produkcjê ceg³y zapewnia³ istnie-
j¹cy w mieœcie piec do jej wypalania. Nie
by³o tu jednak ¿adnego pieca do wytwa-
rzania smo³y lub wapna. Wapno sprowa-
dzano ze Œl¹ska. Z informacji zawartych
w raporcie wynika³o, ¿e w Œmiglu nie
by³o m³ynów wodnych do wyrobu papie-

ru czy te¿ do ciêcia drewna. Za to miasto
posiada³o w tym czasie znacz¹c¹ liczbê
wiatraków - a¿ 49. Nie istnia³ obowi¹zek
mielenia w okreœlonych m³ynach. W ci¹-
gu roku odbywa³o siê w mieœcie 6 jarmar-
ków. Kram i targ zwierzêcy odbywa³y siê
razem. Istniej¹ce w Œmiglu wiêzienie
zbudowane by³o z drewna. W Œmiglu
znajdowa³ siê jeden katolicki szpital na
7 osób utrzymywany przez w³aœcicieli
w ten sposób, ¿e przekazali oni na jego
potrzeby pewn¹ iloœæ ziemi, z której szpi-
tal otrzymywa³ wyhodowane tam produk-
ty. Szpitalem zarz¹dzali proboszcz i 1 oby-
watel. Hospitalizowane w szpitalu osoby
o wyznaniu luterañskim otrzymywa³y je-
dynie prawo do bezp³atnego przebywa-
nia („dach nad g³ow¹”). Na jego potrze-
by zbierano raz w tygodniu pieni¹dze do
puszki. W Œmiglu znajdowa³a siê 1 apte-
ka. Jak zaznaczono w mieœcie nie by³o
¿adnego lekarza ogólnego, a praktyko-
wa³o wtedy 3 chirurgów. W³adze miej-
skie pos³ugiwa³y siê jêzykiem niemiec-
kim. Burmistrzem by³ Krumpholtz, któ-
rego roczna pensja wynosi³a 50 fl. Za-
stêpc¹ burmistrza by³ Kleinmaas
z roczn¹ pensj¹ 5 fl. Rajcarowie Gabler,

Leitke i Kahl otrzymywali tak¿e 5 fl. rocz-
nie. Sekretarzem miejskim by³ Kazuro-
wicz z uposa¿eniem 92 fl. i 4 g rocznie.
4 urzêdników s¹dowych otrzymywa³o
roczne wynagrodzenie w wysokoœci 3 fl.
i 8 gr. Ostatni z urzêdników miejskich to
wagowy Kleinmaas, który zarabia³ rocz-
nie 15 fl. W³aœciciele co roku zatwierdzali
pracowników magistratu na swoich funk-
cjach albo wybierali nowych. Magistrat
sprawowa³ jurysdykcjê nad policj¹, a mia-
sto posiada³o ni¿sze kompetencje w za-
kresie s¹downictwa. Roczne przychody
miasta wynosi³y 3094 rtl 46 gr, a wydatki
2953 rtl 16 gr. Na rzecz korony polskiej
miasto uiœci³o w 1792 r. 370 rtl 8 gr. po-
datku kominowego, 456 rtl 2 gr. czynszu
piwowarskiego i 849 rtl. 4 gr. czynszu
rzeŸnego. W³aœciciele otrzymali z miasta
1210 rtl. i 20 gr. Warto tu zaznaczyæ, ¿e
mimo ró¿nych przeciwnoœci w ci¹gu 100
lat Œmigiel znacznie siê rozrós³. W 1896
roku w mieœcie zamieszkiwa³y 3864 oso-
by i funkcjonowa³o 291 warsztatów rze-
mieœlniczych. Niew¹tpliwie jedn¹ z przy-
czyn rozwoju miasta by³ fakt, ¿e Œmigiel
od 1886 roku sta³ siê stolic¹ powiatu.

Jan Pawicki

O g ³ o s z e n i a  d r o b n e
Sprzedam piec gazowy dwufunkcyj-
ny z zasobnikiem, do koñca wrzeœnia
w eksploatacji
tel. 605 766 506

Korepetycje. Skutecznie!
Przepisywanie dowolnych prac,
tekstów z wydrukiem
tel. 5 180 671

Sprzedam Kadett Sedan 88/96, bo-
gata wersja, stan bdb.
3.700.
tel. 609 – 270 - 126
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Bardzo uroczyœcie przebiega³y ob-
chody 75 – lecia œmigielskiej Pogo-
ni, klubu, który szczyci siê najd³u¿-
szymi dziejami w historii miasta. Ju-
bileusz uœwietni³o wydanie monogra-
fii klubu, wybór sportowca 75 - le-
cia, okolicznoœciowe wystawy i licz-
ne imprezy sportowe z udzia³em za-
wodników z Francji i Niemiec.

Obchody zainaugurowa³o uroczyste
spotkanie sportowców i dzia³aczy Pogo-
ni w sali gimnastycznej zespo³u szkó³
w Œmiglu. Przybyli goœcie z zaprzyjaŸnio-
nego Neufchateau  i delegacja z Recken-
zin w niemieckim powiecie Karstädt oraz
Waldemar Witkowski, wicewojewoda
wielkopolski, dr Zbigniew Kulak, sena-
tor RP, Wies³aw Szczepañski, przewod-
nicz¹cy Sejmiku Wielkopolskiego, Mi-
cha³ Jurga, wicestarosta koœciañski,
przedstawiciele marsza³ka wielkopol-
skiego i Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej ze Zdzis³awem Tomczakiem, se-
kretarzem WOZPN a tak¿e honorowi
obywatele Œmigla - prof. dr hab. Tade-
usz Mendel,  rektor Wy¿szej Szko³y Mar-
ketingu i Zarz¹dzania w Lesznie, dr Ste-
fan Grys i Bronis³awa Kuœ z Francji, ani-
matorka przyjaznych wiêzów Œmigla
z Neufchateau.

Po przywitaniu i prezentacji goœci, rys
historyczny przedstawi³ Hubert Zbierski,
regionalista, wiceprezes Towarzystwa
Mi³oœników Ziemi Koœciañskiej a jedno-
czeœnie autor jubileuszowej monografii.
Przypomnia³ on, ¿e kiedy zawi¹zywano
Pogoñ, Œmigiel by³ jeszcze miastem po-
wiatowym. Klub prze¿ywa³ ró¿ne chwi-
le, wzloty i niestety, upadki. Teraz pro-

75 lat Pogoni 1929 Œmigiel

wadzi tylko sekcjê futbolow¹, ale wcze-
œniej m.in. uprawiano w nim tenis ziem-
ny i sto³owy, p³ywanie, kolarstwo, szachy,
boks, siatkówkê, pi³kê rêczn¹, sporty
motorowe, lekkoatletykê, krêgle, dzia³a-
³a nawet sekcja teatralna. Wielokrotnie
nazwa klubu by³a modyfikowana, zmie-
niali siê sponsorzy i dzia³acze, ale g³ów-
ny trzon nazwy – Pogoñ – trwa³ przez
wszystkie te lata, nie ulegaj¹c zmianie.

Historia Pogoni obfituje równie¿ w za-
bawne momenty. Np. w 1930 roku w wy-
œcigu kolarskim próbowano wykluczyæ
zawodnika za doping. Owym dopingiem
by³ pies z miejscowego browaru, który
ujadaj¹c tak pogoni³ zawodnika, ¿e ten
wysun¹³ siê na czo³o peletonu i ostatecz-
nie zaj¹³ II miejsce.

W trakcie spotkania bran¿owymi od-
znaczeniami PZPN wyró¿niono najbar-
dziej zas³u¿onych dzia³aczy i sportowców
klubu. PóŸniej, przy okolicznoœciowej
lampce szampana, goœcie otrzymali

ksi¹¿ki z dedykacj¹ podpisan¹ przez pre-
zesa klubu i autora ksi¹¿ki. Rozstrzygniê-
to te¿ og³oszony w „Witrynie Œmigiel-
skiej” plebiscyt na najpopularniejszego
sportowca 75 - lecia. Okaza³ siê nim W³a-
dys³aw Majewski, œwietny pi³karz i krê-
glarz wystêpuj¹cy w dru¿ynie w latach
60 - tych, 70 - tych i 80 - tych. Ponadto
okolicznoœciowymi dyplomami wyró¿-
niono najbardziej zas³u¿onych dla Pogo-
ni sponsorów.

Najwiêcej wi¹zanek kwiatów, pucha-
rów, okolicznoœciowych ryngrafów i s³ów
uznania zebra³ wszak¿e Józef Cieœla, pre-
zes Pogoni i burmistrz Œmigla w jednej
osobie. Jak akcentowano w wyst¹pie-
niach goœci i miejscowych dzia³aczy, to
za prezesury Józefa Cieœli uda³o siê do-
prowadziæ do modernizacji boiska spor-
towego i wielu drobnych, ale niezbêd-
nych dla klubu inwestycji, a tak¿e po-
wsta³a kilkudziesiêcioosobowa szkó³ka
pi³karska, trenowana przez Ryszarda
Szczepaniaka. Burmistrz oœwiadczy³, ¿e
w³aœnie delegacja najm³odszych pi³karzy
sprawi³a mu swymi ¿yczeniami naj-
wiêksz¹ radoœæ. Doda³ tak¿e, ¿e upatru-
je w nich nastêpców sportowców, którzy
zapisali najbardziej chlubne karty w dzie-
jach klubu.

Uroczystoœciom towarzyszy³a wysta-
wa pami¹tek z 75 – letniej historii, a tak-
¿e obrazów Ryszarda Gbiorczyka, arty-
sty plastyka, dziœ mieszkañca Warszawy,
a niegdyœ klubowego rysownika. Opra-
wê muzyczn¹ zapewni³a orkiestra dêta
OSP pod batut¹ Jana Nowickiego i kape-
la „Wiarusy”.

T.J¹der

W ostatni weekend sierpnia Œmigiel
¿y³ obchodami 75-lecia KS Pogoñ. Z tej
okazji na zaproszenie burmistrza Józefa
Cieœli i jednoczeœnie prezesa œmigielskiej
Pogoni przybyli goœcie z Francji i Nie-

Goœcie z Francji i Niemiec
miec. Delegacji
francuskiej prze-
wodniczy³ Pierre
Obrecht, wicemer
Neufchateau, pe³-
n i ¹ c y  z a r a z e m
funkcjê prezesa
Komitetu ds. Part-
nerstwa w zaprzy-
jaŸnionej gminie.
Towarzyszy³y mu
Bronis³awa Kus –
honorowa obywa-
telka Œmigla i ani-

matorka kontaktów partnerskich Œmigla
z Neufchateau, Emilie Demangeon – se-
kretarz biura turystycznego, Carole
Knutti – pracownik dyrekcji Wydzia³u
Kultury, Chantal Kinzelin – pracownik zdjêcie Norbert Koz³owski

Centrum Kultury odpowiedzialna za te-
atr oraz 35 sportowców. Z zaprzyjaŸnio-
nej gminy Karstäd przyjecha³a sportowa
grupa reprezentuj¹ca klub Reckenziner
SV. Wœród nich gor¹co witaliœmy Klau-
sa-Dieter Waltza, jego prezesa, którego
od lat wi¹¿¹ bliskie kontakty ze Œmiglem.
Goœcie poza uczestnictwem w obcho-
dach jubileuszu Pogoni zwiedzili Œmigiel
i okolice. W sobotê przed po³udniem wy-
ruszyli do zamku w Rydzynie, po czym
udali siê do Leszna. Spêdzili tam godzi-
nê w kompleksie Akwawit.
Du¿e zainteresowanie wœród Niemców
i Francuzów wzbudzi³y odkrycia arche-
ologiczne prowadzone w Bruszczewie.
Z aktualnym stanem badañ zapoznali siê
na miejscu.
Trzydniow¹ wizytê zakoñczyli 30 sierp-
nia.

T.J¹der

zdjêcie T.J¹der
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W niedzielê, 29 sierpnia, odby³y siê
I Œmigielskie Wyœcigi Chartów maj¹ce
charakter licencyjnych biegów coursin-
gowych. Inicjatorami byli Józef Cieœla,
burmistrz Œmigla oraz Janusz Betting,
prezes leszczyñskich oddzia³ów Zwi¹zku
Kynologicznego w Polsce. Bezpoœred-
nim organizatorem i komisarzem wyœci-
gów by³a Hanna WoŸna-Gil ze Starego
Bojanowa, hodowca chartów i sêdzia
miêdzynarodowy.
Do zawodów zg³oszono psy nastêpuj¹-
cych ras:
– charcik w³oski – 2 psy, obydwa uzyska-

 I  Œ m i g i e l s k i e  W y œ c i g i  C h a r t ó w
³y licencjê
– charcik angielski whippet – 2 zg³osze-
nia, jeden uzyska³ licencjê
– chart polski – 3 zg³oszenia, wszystkie
uzyska³y licencjê
– chart rosyjski borzoj – 2 zg³oszenia,
¿aden nie uzyska³ licencji
– chart afgañski – 1 zg³oszenie, uzyska³
licencjê
– chart szkocki deerhound – 6 zg³oszeñ,
wszystkie uzyska³y licencjê
– wilczarz irlandzki – 2 zg³oszenia, oby-
dwa uzyska³y licencjê
Sêdziowie –Tadeusz Micha³owski i Wie-
s³aw Siemi¹tkowski- wy³onili nastêpuj¹-
cych zwyciêzców:
– chart afgañski ATENA Art Pro Arte,
w³. Lidia Skorupiñska, Przemêt
– chart szkocki deerhound BORDEAUX
Festina, w³. Karolina Górecka, Warsza-
wa
– whippet Bokamaro HAMPTON,
w³. Dorota Wysocka, Wroc³aw
– charcik w³oski LORENZO Italica,
w³. Gra¿yna Dziuba³a, Leszno
– char t polski CYRANKA Arcturus,
w³. Agnieszka Skrabut, Sanok.
Najlepszy chart szkocki deerhound – BE-
AUTY QUEEN Festina, w³. Ewa RadŸko,
Leszno (nagroda specjalna).
Naj³adniejszy chart I Œmigielskich Wy-

zdj. T.J¹der

œcigów Chartów – chart afgañski MANE-
KINA BLUE ze Zlinckich Luk (imp. Cze-
chy), w³. Wies³aw Siemi¹tkowski.
Najm³odszy chart I Œmigielskich Wyœci-
gów Chartów – wilczarz irlandzki ULA I
z Volshebnogo Lesa (imp. Rosja),
w³. Hanna WoŸna-Gil.
Zawody cieszy³y siê du¿ym zaintereso-
waniem miejscowej publicznoœci, przyje-
cha³o te¿ wielu goœci spoza Œmigla. Jak
zapowiedziano, impreza bêdzie organizo-
wana cyklicznie.

T.J¹der

Z okazji obchodów 75-lecia
Klubu Spor towego „Pogoñ
1929” w Œmiglu przygotowano
bogaty program rozgrywek
sportowych.
Jubileuszowy mecz pi³ki no¿-
nej „Starszych Panów” œmigiel-
ska Pogoñ wygra³a 7:1 z dru-
¿yn¹ Szamotu³y–Baborówko.
Zwyciêstwo odnieœli ch³opcy
ze szkó³ki pi³karskiej (I dru¿y-
na) w turnieju pi³ki no¿nej m³o-
dzików, pokonuj¹c szkó³kê pi³-
karsk¹ II oraz zawodników
z Lubosza.
W zmaganiach spor towych
uczestniczyli Francuzi i Niem-
cy.
Grupa francuska liczy³a 35 sportowców,
wœród których znajdowali siê pi³karze,
siatkarze, tenisiœci sto³owi i strzelcy.
Rozgrywki polsko - francuskie zakoñczy-
³y siê nastêpuj¹cymi wynikami:
– w meczu siatkówki mieszanej Neufcha-

Jubileuszowe rozgrywki sportowe

teau- Œmigiel, 3:2 – wygra³a dru¿yna
Neufchateau
– w meczu tenisa sto³owego Neufchate-
au – Œmigiel, 26:10 - wygra³a dru¿yna
Œmigla
– w meczu pi³ki no¿nej juniorów Neuf-

chateau – Œmigiel, 1:0 - wy-
gra³a dru¿yna KS „Pogoñ”
Œmigiel
W turnieju strzeleckim Neuf-
chateau – Œmigiel nie poda-
no wyniku, poniewa¿ Kurko-
we Bractwo Strzeleckie przy-
gotowa³o dla goœci strzelanie
do tarcz punktowych oraz tur-
niej strzelania do tarczy oko-
licznoœciowej (tarcza w kolo-
rach: bia³y, niebieski, czerwo-
ny – zawiera³a kolory flagi
francuskiej i polskiej oraz UE
– tarczê otrzymali strzelcy
z Francji).
W sk³ad ekipy niemieckiej
weszli wy³¹cznie pi³karze

z Klubu Sportowego Reckenziner SV. Ro-
zegrali oni mecz pi³ki no¿nej z „Pogoni¹”
Œmigiel, który zakoñczy³ siê wynikiem
remisowym: 1:1

T.J¹der
A.Kasperska
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W niedzielê, 8 sierpnia 2004 roku od-
by³y siê w Sp³awiu fina³y III Pi³karskiego
Turnieju So³ectw, Osiedli i Zak³adów Pra-
cy. W fina³ach rywalizowa³o osiem dru-
¿yn amatorskich w dwóch kategoriach
wiekowych, tj. mê¿czyzn w wieku 18 lat
i starszych oraz ch³opców w wieku 15 –
16 lat.
Po zaciêtej rywalizacji w poszczególnych
grupach zwyciêstwa odnieœli:
Grupa mê¿czyzn (starsza)
I miejsce Bar „¯ó³tek” Œmigiel 7 pkt.
II miejsce Zak³ad Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Œmiglu 6 pkt.
III miejsce „Parszywa Dwunastka” Nowa
Wieœ 4 pkt.
IV miejsce So³ectwo Jezierzyce 0 pkt.
Najlepszym zawodnikiem turnieju fina-
³owego w grupie wiekowej mê¿czyzn zo-

Sierpieñ by³ dla Micha³a Szkudlarka
– naszego „zawodowego” biegacza - mie-
si¹cem pracowitym i obfituj¹cym w cie-
kawe doœwiadczenia Pan Micha³ bra³
bowiem udzia³ w „Sztafecie Ateñskiej”
Koœcian – Ateny. Rozpoczê³a siê ona tzw.
przedetapem Poznañ – Koœcian. Trasa
dalszej sztafety zosta³a podzielona na
X etapów. W drodze biegaczy czeka³o
wiele atrakcji: zwiedzanie Wadowic, de-
gustacja win w s³owackim Trzebiszowie,
degustacja wêgierskiego tokaju, nocowa-
nie w œpiworach na stadionie, zwiedza-
nie zabytku klasy „O” – Monasteru Ri³-
skiego w Bu³garii, spacer promenad¹ nad
Morzem Egejskim, zabawa z Grekami do
póŸnej nocy i nauka greckiego tañca.
Bieg w sztafecie nie dostarcza³ jednak
samych przyjemnoœci. Etapy wynosi³y

Nocny bieg

Sztafeta Ateñska

4 wrzeœnia w Zielonej Górze zosta³ roze-
grany XIX Nocny Bieg Bachusa. Starto-
wa³o 152 zawodników. W kat. pow. 70 lat
Micha³ Szkudlarek zaj¹³ II miejsce na dy-
stansie 10 km.

III PI£KARSKI TURNIEJ SO£ECTW, OSIEDLI I ZAK£ADÓW PRACY
FINA£Y

SP£AWIE, 8 SIERPNIA 2004
sta³ Piotr Mulczyñski re-
prezentuj¹cy zwyciêsk¹
dru¿ynê Bar „¯ó³tek”
Œmigiel.
G r u p a  c h ³ o p c ó w
(m³odsza)
I miejsce „Grom” Wo-
nieœæ 9 pkt.
II miejsce So³ectwo Kar-
min 4 pkt.
III miejsce So³ectwo Je-
zierzyce 3 pkt.
IV miejsce So³ectwo Ko-
szanowo 1 pkt.
Najlepszym zawodni-
kiem turnieju fina³owego

w grupie wiekowej ch³opców zosta³ Mi-
cha³ Stachowski
repr ezentu j¹cy
dru¿ynê So³ectwo
Koszanowo.
Przy piêknej s³o-
necznej pogodzie
i wype ³n ionych
tr ybunach wszy-
scy œwietnie siê
bawili, mimo zaciê-
tej rywalizacji pod-
czas spor towych
potyczek. Wszyst-
kie uczestnicz¹ce
w fina³ach dru¿yny
otrzyma³y puchary
i dyplomy, a wyró¿-
niaj¹cy siê zawod-

nicy pami¹tkowe statuetki.
Zawodnicy mogli w trakcie turnieju zre-
generowaæ utratê si³ posi³kiem w posta-
ci kie³basek z grilla oraz orzeŸwiaj¹c¹
wod¹, ufundowane przez organizatorów
turnieju.
Organizatorami fina³ów III Pi³kar-
skiego Turnieju So³ectw, Osiedli i Za-
k³adów Pracy byli:
– Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fi-

zycznej, Turystyki i Rekreacji „WIA-
TRAKI”

– Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu

– Klub Sportowy „Mas – Rol” w Sp³awiu

Z.Ratajczak

180 – 290 km. Trzeba by³o biec bez
wzglêdu na to, czy pada deszcz, czy temp.
powietrza wynosi + 42 oC. Du¿¹ czêœæ tra-
sy stanowi³y tereny górzyste.
Sztafeta przyby³a do Aten 23 sierpnia.
„Ka¿dy chcia³ przebiec kilka kilometrów
historycznej trasy maratonu i dobiec do
stadionu, gdzie odbywa³y siê igrzyska sta-
ro¿ytne” – wspomina pan Micha³.
Pobyt w Atenach obfitowa³ w wiele mi-
³ych chwil. By³ czas na zwiedzenie Akro-
polu i na spotkania z Polakami mieszka-
j¹cymi na sta³e w Grecji. Wielu z nich
podziwia³o p. Micha³a. Có¿, ka¿dy chcia³-
by mieæ tak¹ kondycjê w wieku 71 lat.
A on ju¿ myœli o nastêpnej olimpiadzie
w Pekinie: „Przy tak wspania³ej atmosfe-
rze i organizacji pana Wojciecha Florkow-
skiego ze Stanów Zjednoczonych wszyst-

ko jest mo¿liwe, ¿eby tylko zdrowie do-
pisa³o” – mówi niezmordowany p. Mi-
cha³.
Gratulujemy i ¿yczymy zdrowia.

M.D.
Za poœrednictwem „WŒ” w imieniu
uczestników „Sztafety Ateñskiej” sk³a-
dam podziêkowanie za wsparcie finanso-
we samorz¹dowi gminy Œmigiel, pani
Ewie Nijakiej (Sklep Spo¿ywczo – Prze-
mys³owy w Przysiece Polskiej), oraz fir-
mie „Polkoper” – Skup Z³omu i Metali
Kolorowych w Przysiece Polskiej.

Micha³ Szkudlarek
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