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12 lipca w Urzêdzie Miejskim Œmigla
odby³a siê XII sesja Rady Miejskiej. Pil-
na koniecznoœæ podjêcia dodatkowych
uchwa³ spowodowa³a zmiany w progra-
mie sesji. Radni w niepe³nym, 14-osobo-
wym sk³adzie zadecydowali o przyst¹pie-
niu gminy Œmigiel do Stowarzyszenia
„Wiatraki Wielkopolski”, co bêdzie pod-
staw¹ wspó³pracy przy tworzeniu unikal-
nej w skali Europy trasy turystycznej
„Wielkopolski Szlak Wiatraczny”. Ponad-
to podjêto uchwa³ê zezwalaj¹c¹ na zaci¹-
gniêcie preferencyjnego kredytu w Ban-

ku Ochrony Œrodowiska z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, co
znacznie przyspieszy wiele gminnych
inwestycji, jak budowa sieci wodoci¹go-
wej czy przebudowa ul. Po³udniowej.
Wzrost kosztów robocizny i materia³ów
budowlanych, mniejsza o 5000,00 z³ kwo-
ta dotacji ze œrodków Urzêdu Marsza³-
kowskiego na budowê budynku socjal-
no – magazynowego przy boisku w Sta-
r ym Bojanowie oraz przyst¹pienie
wszystkich gmin powiatu do wspó³finan-
sowania zakupu przez Komendê Powia-

XII sesja Rady Miejskiej tow¹ Stra¿y Po¿arnej specjalistycznego
samochodu wysokoœciowego spowodo-
wa³y koniecznoœæ zmian w bud¿ecie na
rok 2007. Powo³ano równie¿ komisjê,
która przedstawi Radzie Miejskiej opinie
o kandydatach na ³awników. W sk³ad
komisji weszli radni: Maria Bia³as, W³o-
dzimierz Drótkowski, Wojciech Ciesiel-
ski, Rafa³ Klem, Zenon Skoracki. Kolej-
na uchwa³a dotyczy³a zmiany nazwy miej-
scowoœci. Zgodnie z propozycj¹ Minister-
stwa Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji przyjêto nazwê Brzeziny dla czêœci wsi
Przysieka Stara Druga.

tekst Monika Ka³ek

Prezydent RP Lech Kaczyñski wrê-
czy³ w poniedzia³ek w Pa³acu Prezydenc-
kim odznaczenia pañstwowe polskim
¿u¿lowcom, którzy przed tygodniem
w Lesznie zdobyli tytu³ dru¿ynowych mi-
strzów œwiata. Uhonorowani zostali tak-
¿e cz³onkowie sztabu szkoleniowego
¿u¿lowej reprezentacji Polski.
Kapitan polskiej reprezentacji Tomasz
Gollob „za wybitne zas³ugi dla rozwoju
polskiego sportu ¿u¿lowego” odznaczo-
ny zosta³ Krzy¿em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Krzy¿e Kawalarskie
Orderu Odrodzenia Polski z r¹k prezy-
denta odebrali trenerzy kadry narodowej
Marek Cieœlak, Miros³aw Kowalik i Piotr
¯yto.
Pozostali zawodnicy – Damian Baliñski,
Jaros³aw Hampel, Krzysztof Kasprzak,
Grzegorz Walasek i je¿d¿¹cy z polskim
paszportem Norweg Rune Holta – odzna-
czeni zostali Z³otymi Krzy¿ami Zas³ugi.
Gratuluj¹c ¿u¿lowcom sukcesu, Lech
Kaczyñski podkreœli³, ¿e to ju¿ czwarta
w ostatnich miesi¹cach uroczystoœæ
w Pa³acu Prezydenckim, podczas której
uhonorowani zostaj¹ polscy sportowcy.
„Wczeœniej odznaczani byli wicemistrzo-
wie œwiata – w siatkówce, pi³ce rêcznej
i hokeju na trawie. Dzisiaj po raz pierw-
szy mam okazjê odznaczyæ mistrzów
œwiata. Tego serdecznie panom gratulu-
jê” – powiedzia³ prezydent. „Wiem, ¿e to
nie pierwsze mistrzostwo w historii pol-
skiego ¿u¿la. Wiem, ¿e odnosiliœmy suk-
cesy zarówno indywidualne, jak i dru¿y-
nowe. Wiem, ¿e polski ¿u¿el zawsze na-
le¿a³ do œwiatowej czo³ówki, ale mistrzo-
stwo œwiata to okazja szczególna” –
doda³.
Lech Kaczyñski przyzna³, ¿e zdaje sobie
sprawê z si³y polskiej ligi ¿u¿lowej i ¿y-
czy³ innym polskim ligom, by wystêpo-
wa³o w nich tylu zagranicznych zawod-

ników wysokiej klasy. Prezydent doda³,
¿e do ¿u¿la ma szczególny sentyment,
gdy¿ pierwsze zawody sportowe na ja-
kich by³ – to w³aœnie mecz ¿u¿lowy Pol-
ska-Czechy na stadionie warszawskiej
Skry. „To by³o w 1955 roku. Od tej pory
interesowa³em siê tym sportem” – powie-
dzia³ Lech Kaczyñski, podkreœlaj¹c, ¿e
¿u¿lowcy – ze wzglêdu na niezwykle wi-
dowiskow¹ rywalizacjê – dostarczaj¹
emocji tak¿e ludziom, którzy na co dzieñ
sportem siê nie interesuj¹.
Dziêkuj¹c za zaproszenie do Pa³acu Pre-
zydenckiego i wyró¿nienia, kapitan re-
prezentacji Polski Tomasz Gollob i tre-
ner Marek Cieœlak wrêczyli prezydento-
wi pami¹tkowy plastron ¿u¿lowy z nume-
rem 1 i nazwiskiem „L. Kaczyñski”. „Cie-
szymy siê bardzo, ¿e sport ¿u¿lowy jest
zauwa¿alny nie tylko przez kibiców, ale
i przez g³owê pañstwa. Mam nadziejê, ¿e
wkrótce uda nam siê powtórzyæ sukces

z Leszna i bêdziemy mogli spotkaæ siê
ponownie” – powiedzia³ Tomasz Gollob.
W czêœci nieoficjalnej – w ogrodach Pa-
³acu Prezydenckiego – ¿u¿lowcy zapo-
znali Lecha Kaczyñskiego z budow¹
i dzia³aniem motocykla, który specjalnie
na t¹ okazjê przywióz³ Krzysztof Ka-
sprzak.
„Wyst¹pienie przed panem prezydentem
by³o równie stresuj¹ce, co ostatni wyœcig
fina³u Dru¿ynowego Pucharu Œwiata
w Lesznie. Zaprezentowaliœmy siê dziœ
inaczej ni¿ zwykle, bo w garniturach.
Mam nadziejê, ¿e oficjalny strój dodaje
nam uroku. Zale¿y nam na tym, aby kibi-
ce widzieli w nas zwyk³ych ludzi, a nie
tylko sportowców w kombinezonach” –
podkreœli³ Gollob, który przyzna³, ¿e byæ
mo¿e przy kolejnej okazji ¿u¿lowcy
wrêcz¹ prezydentowi motocykl. „Takie
chwile sprawiaj¹, ¿e sportowiec czuje siê
spe³niony” – doda³ Gollob. „Bardzo siê
cieszymy, ¿e dostaliœmy zaproszenie od
pana prezydenta. To dla nas wielkie wy-
ró¿nienie i docenienie naszego sukcesu”
– powiedzia³ Jaros³aw Hampel, który
w sobotê, 28 lipca – w Pradze zaj¹³ dru-
gie miejsce w zawodach Grand Prix. „To
by³y bardzo udane dni dla mnie. Drugie
miejsce w Pradze sprawi³o, ¿e mogê za-
cz¹æ z optymizmem patrzeæ w górê kla-
syfikacji mistrzostw œwiata. Ró¿nice
w czo³ówce siê zmniejszy³y i walka o me-
dal ci¹gle jest realna” – doda³ Hampel,
zajmuj¹cy obecnie siódm¹ pozycjê w cy-
klu Grand Prix – jest najwy¿ej sklasyfi-
kowanym Polakiem. 21 lipca w fina³o-
wym turnieju Dru¿ynowego Pucharu
Œwiata w Lesznie Polacy zdobyli tytu³
mistrzowski, okazali siê lepsi od zespo-
³ów Danii, Australii i Wielkiej Brytanii.

Redakcja za Agencj¹ PAP

Prezydent odznaczy³ polskich ¿u¿lowców



sierpieñ/2007 5

Co ciekawego w Biuletynie Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego
EURO 2012

10 lipca wojewoda wielkopolski Tade-
usz Dziuba, wraz z wielkopolskimi parla-
mentarzystami, rozmawia³ w siedzibie mi-
nisterstwa w Warszawie z ministrem trans-
portu Jerzym Polaczkiem. Tematem spo-
tkania by³o omówienie niezbêdnych wiel-
kopolskich inwestycji drogowych, jakie
nale¿y wykonaæ w zwi¹zku z Mistrzostwa-
mi Europy w Pi³ce No¿nej EURO 2012.
Narada mia³a na celu wskazanie tych ro-
bót drogowych, bez których sprawna ko-
munikacja podczas pi³karskich rozgrywek
bêdzie niemo¿liwa.
Wojewoda zwróci³ siê do ministra o ujêcie
w planie budowy na terenie Wielkopolski
nastêpuj¹cych odcinków dróg ekspreso-
wych:
- S11 - obwodnica zachodnia miasta Pozna-
nia, strona pó³nocna o d³ugoœci 27.0 km,
- S5 - obwodnica Bojanowa i Rawicza o d³u-
goœci 29.2 km,
- S5- obwodnica zachodnia miasta Pozna-
nia, strona po³udniowa o d³ugoœci 16.1 km.
Budowa powy¿szych fragmentów wielko-
polskiej sieci dróg ekspresowych jest nie-
zbêdnym elementem ³¹cz¹cym aglomera-
cjê poznañsk¹ i wroc³awsk¹, umo¿liwia

równie¿ szybki dostêp do autostrady A2.
Minister po wys³uchaniu argumentów wo-
jewody i parlamentarzystów zadeklarowa³
otwartoœæ na przedstawione propozycje,
uzale¿niaj¹c dalsze dzia³ania ministerstwa
od przedstawienia studium wykonalnoœci
dla proponowanych inwestycji. Wymaga-
ne dokumenty zosta³y ju¿ przes³ane do Mi-
nisterstwa Transportu. Nale¿y spodziewaæ
siê, ¿e ju¿ nied³ugo proponowane odcinki
dróg znajd¹ siê w planie inwestycyjnym.
Mapki projektowanych tras mo¿na pobraæ
ze strony internetowej Wielkopolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu
Ÿród³o: Gabinet wojewody

Mandaty
W I pó³roczu 2007 roku zaewidencjonowa-
no 177 818 mandatów karnych kredytowa-
nych na ³¹czn¹ kwotê 23 027 260 z³. Man-
daty te dotyczy³y w g³ównej mierze wykro-
czeñ drogowych. Ukarani czêsto uchylaj¹
siê od ich regulowania, co powoduje ko-
niecznoœæ prowadzenia postêpowania eg-
zekucyjnego. W I pó³roczu przymusow¹
windykacjê zastosowano wobec blisko 97
tys. ukaranych. Ponadto, prowadzona licz-
nie korespondencja œwiadczy o braku pod-

stawowej wiedzy ukaranych na temat ich
praw oraz obowi¹zków. Trzeba bowiem pa-
miêtaæ, ¿e przyjmuj¹c mandat od funkcjo-
nariusza policji poprzez podpisane jego od-
bioru, ukarany akceptuje rodzaj wykrocze-
nia i wysokoœæ mandatu. Kwestie zasadno-
œci ukarania grzywn¹ pozostaj¹ w kompe-
tencji funkcjonariusza organu uprawnione-
go do nak³adania grzywien. Ponadto oso-
ba, która otrzyma³a mandat karny, zobo-
wi¹zana jest do jego uregulowania bez we-
zwania w ci¹gu 7 dni od daty na³o¿enia.
Brak zap³aty w wyznaczonym ustawowo ter-
minie skutkuje wystawieniem przez Wiel-
kopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu
tytu³u wykonawczego (tj. wniosku o prze-
prowadzenie postêpowania egzekucyjnego)
i skierowaniem go do urzêdu skarbowego,
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamiesz-
kania ukaranej osoby, celem wyegzekwo-
wania nale¿noœci Skarbu Pañstwa. Wysta-
wienie tytu³u wykonawczego nie wymaga
skierowania do ukaranego wczeœniejszego
upomnienia. Grzywny na³o¿one w drodze
mandatu karnego nale¿y przekazywaæ na
rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzê-
du Wojewódzkiego w Poznaniu.
Ÿród³o: Wydzia³ Finansów i Bud¿etu

Niespe³na trzy dni (od 13 do 15 lip-
ca) trwa³ pobyt œmigielskiej delegacji
w partnerskim mieœcie Kamenice nad Li-
pou w Czechach. By³a to pierwsza zagra-
niczna wizyta w³adz samorz¹dowych
obecnej kadencji. Gminê reprezentowa-
li burmistrz Wiktor Snela, jego zastêpca
Wies³awa Poleszak-Kraczewska oraz
Danuta Marciniak skarbnik Œmigla.

Okazj¹ do spotkania by³y doroczne targi
zabawek drewnianych, które skupiaj¹ na
zamku w Kamenicach nad Lipou ich pro-
ducentów z ca³ego kraju. Wizyta odby³a
siê na zaproszenie Ivana Pfaura burmi-
strza partnerskiego miasta.

Poza kurtuazyjnym charakterem spotka-
nia w³odarze zaplanowali ogólne zasady
dalszej wspó³pracy obu miast. W przy-
sz³ym roku ma ona obejmowaæ wymia-
nê organizacji kulturalnych, sportowych
i artystycznych. W oparciu o kalendarze
imprez miast partnerskich na kolejny rok
zostan¹ ustalone terminy spotkañ oraz
wybrane na nie konkretne zespo³y. Roz-
wa¿ano równie¿ mo¿liwoœæ wspó³pracy
na gruncie sfery przemys³owej w bran-
¿ach, które mog³yby siê wzajemnie uzu-
pe³niaæ, a tak¿e oœwiaty w wymianie
uczniów.
Nie ma jednak mo¿liwoœci wspó³pracy
w zakresie rolnictwa, gdy¿ w przeciwieñ-
stwie do œmigielskiej gminy Kamenice

Z partnersk¹ wizyt¹ w Czechach

na zdjêciu od lewej: burmistrz Œmigla,
z-ca burmistrza Œmigla, Danuta Snela,

wiceburmistrz Kamenic nad Lipou

na zdjêciu od lewej: burmistrz Œmigla,
burmistrz Kamenic nad Lipou

nad Lipou nie maj¹ charakteru rolnicze-
go. Jest jednak szansa na wspó³pracê dla
pszczelarzy, którzy zarówno w Œmiglu jak
i czeskim mieœcie zajmuj¹ siê produkcj¹
miodu.

Program obejmowa³ równie¿ spotkanie
z Janem Satav¹, Honorowym Obywate-
lem Œmigla i przedstawicielem zaprzyjaŸ-
nionej ze ŒKD kolejki w¹skotorowej
w Jindrichovym Hradcu (JHMD), a tak-
¿e zwiedzenia przez nasz¹ delegacjê tra-
sy przejazdu, okaza³ego taboru oraz za-
plecza naprawczego czeskiej kolejki.
Nasza delegacja mia³a ponadto okazjê
obejrzeæ regionalne zawody Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej.

na zdjêciu od lewej: Danuta Snela,
skarbnik Œmigla, Jan Satava, burmistrz
Kamenic nad Lipou, burmistrz Œmigla,

sekretarz Kamenic nad Lipou

tekst A.Kasperska
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Zorganizowana w ¯egrówku na bo-
isku wiejskim 24 czerwca impreza „Po-
witanie lata” oficjalnie rozpoczê³a reali-
zacjê projektu „Gdzie diabe³ nie mo¿e,
tam harcerzy poœle”, na który m³odzie¿

So³tys wsi Stary Bia³cz oraz Rada So-
³ecka zaprosili 14 lipca dzieci oraz miesz-
kañców wioski na festyn. Impreza rozpo-
czê³a siê o godz. 16 konkurencjami spor-
towymi. By³y wyœcigi rzêdów, skoki na
skakance, rzuty lotkami do celu oraz pi³-
kami na rzepy. Najwiêksz¹ atrakcj¹ sta-
nowi³o jednak strzelanie z wiatrówki,

Zuchy z 2. ŒDH „S³oneczna Groma-
da” w ̄ egrówku wziê³y udzia³ w konkur-
sie dla gromad zuchowych zorganizowa-
nym przez Chor¹giew Wielkopolsk¹
ZHP z okazji stulecia skautingu.
Jednym z zadañ konkursowych by³o zdo-
bycie sprawnoœci S³oneczko – Wilczek.
Aby to zrobiæ, zebraliœmy informacje na
temat dawnych obrzêdów, zwyczajów
zabaw i piosenek, bawiliœmy siê w gro-
madê s³oneczek i gromadê wilcz¹t, zor-
ganizowaliœmy turniej dawnych gier po-
dwórkowych, urz¹dziliœmy wyprawê do
lasu, podpatrywaliœmy przyrodê i prze-
prowadziliœmy tam gry przyrodnicze,
nauczyliœmy siê rozpoznawaæ œlady i g³o-
sy zwierz¹t. Prze¿ywaliœmy te¿ przygo-
dy bohaterów ksi¹¿ki Aleksandra Ka-
miñskiego pt. „Antek Cwaniak” oraz bra-

Powitanie lata – ¯egrówko

Stary Bia³cz dzieciom

Konkurs dla zuchów

z 2. Œrodowiskowej Dru¿yny Harcerskiej
„S³oneczna Gromada” otrzyma³a grant
od warszawskiej Fundacji J&S Pro Bono
Poloniae w ramach konkursu „Aktywna
Wiosna”.
Festyn rozpocz¹³ siê od przygotowane-
go przez harcerzy pokazu pierwszej po-
mocy. Konkursy dla najm³odszych prze-
prowadzili pracownicy Centrum Kultu-
ry w Œmiglu. Szczególna atrakcj¹ by³y
zabawy z chust¹ KLANZY oraz ognisko
z pieczonymi kie³baskami. „Powitanie
lata” zakoñczy³a zabawa taneczna.
Przygotowanie imprezy by³o mo¿liwe
dziêki zaanga¿owaniu Rad So³eckich wsi
¯egrowo, ¯egrówko i Bielawy, Ko³a Go-

spodyñ Wiejskich, Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej, leœniczego Augustyniaka i Fi-
lialnej Szko³y Podstawowej w ̄ egrówku.
Imprezê wsparli równie¿ radny Zenon
Skoracki oraz Miros³awa Szkudlarczyk,
która ufundowa³a nagrody i s³odycze.

tekst i foto Anna £awniczak

w którym dziewczyny wykaza³y siê
wiêksz¹ celnoœci¹ ni¿ ch³opcy. Oprócz
zabaw i gier na œwie¿ym powietrzu by³y
te¿ zajêcia w sali wiejskiej: rysowanie na
dowolny temat oraz ró¿ne zabawy z ba-
lonami. Dla dzieci przygotowano nagro-
dy za udzia³ w konkurencjach oraz napo-
je i s³odycze. Wieczorem na ognisku

liœmy udzia³ w konkursie wiedzy histo-
rycznej. Urz¹dziliœmy w harcówce wysta-
wê dawnych pami¹tek zuchowych i har-
cerskich. W ramach konkursu zaprosili-
œmy na zbiórkê naszej dru¿yny Barbarê
Grabowsk¹, która nale¿a³a do pierwszej
gromady zuchowej w naszej miejscowo-
œci. Obecnie jej syn Adrian Grabowski

jest zuchem „S³onecznej Gromady”. Pani
Basia opowiedzia³a nam o zdobywanych
wówczas sprawnoœciach, np. kolarza,
kolejarza. Œpiewa³a razem z nami dawne
piosenki harcerskie i zuchowe. Wspomi-
na³a tradycje zwi¹zane z gromad¹, które
kultywuje siê do dziœ. Obejrza³a wspól-
nie z nami ksiêgi naszej dr u¿yny.
Z ogromnym zainteresowaniem przegl¹-
da³a pierwsz¹ kronikê, w której zuchy na
wielu zdjêciach mia³y okazjê rozpoznaæ
naszego goœcia. Pani Basia odnalaz³a tak-
¿e zielony œlad swojego palca, który po-
stawi³a po z³o¿eniu obietnicy zuchowej.
Mama Adriana wspomina³a zabawy na
obozie, biwakach i rajdach, w których
uczestniczy³a. Na koniec naszego spotka-
nia pani Grabowska do³¹czy³a swoje zdjê-
cia do naszej wystawy i po¿egna³a siê
z nami wspóln¹ iskierk¹.

Dru¿ynowa hm Barbara £awniczak

mo¿na by³o usma¿yæ kie³baski oraz po-
tañczyæ na dyskotece, któr¹ zorganizo-
wali miejscowi ch³opcy.
Impreza odby³a siê dziêki œrodkom finan-
sowym z bud¿etu gminy oraz du¿emu
zaanga¿owaniu mieszkañców wsi.

tekst M. Grzelczyk, fot. R. Grzelczyk
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Zajêcia zosta³y zorganizowane przez
Radê So³eck¹ Wsi Sp³awie oraz miejsco-
we organizacje spo³eczne. Program za-
jêæ skupiony by³ wokó³ dwóch zasadni-
czych linii tematycznych: poznania histo-
rii najbli¿szej okolicy (Sp³awie i s¹sied-
nie wioski: Parsko, Wonieœæ, Bruszcze-
wo) oraz pracach pomocowych przy od-
nowieniu placu zabaw i boiska do pi³ki
siatkowej.
Pierwszy element projektu realizowano
poprzez piesze wycieczki, na których
m³odzie¿ wykona³a zdjêcia lokalnych za-
bytków, zapozna³a siê z ich histori¹. Sta-
nis³aw Górny (d³ugoletni so³tys) opowie-
dzia³ ma³ym mieszkañcom Sp³awia histo-
riê wioski, przypomnia³ o dawnym prze-
znaczeniu niektórych budynków miesz-
kalnych i gospodarczych. Uczestnicy
zajêæ mieli tak¿e mo¿liwoœæ porozmawia-
nia z mieszkaj¹cym w Wonieœciu ojcem
Marianem Markiewiczem, wieloletnim

Letnie zajêcia rekreacyjne pt. „Wczoraj –
dzisiaj – jutro”.

wspó³pracownikiem i kierowc¹ Jana Paw-
³a II.
Drug¹ czêœci¹ projektu by³o zaanga¿o-
wanie dzieci i m³odzie¿y do prac przy
odnawianiu boiska do pi³ki siatkowej,
posadzeniu kwiatów i krzewów ozdob-
nych oraz ¿ywop³otu oddzielaj¹cego bo-
isko od placu zabaw. Ka¿dego dnia orga-
nizowane by³y równie¿ zajêcia sportowo
– rekreacyjne sk³adaj¹ce siê z zabaw ru-
chowych i gier zespo³owych. M³odzie¿
czeka jeszcze autokarowa wycieczka
i zwiedzanie wykopalisk w Bruszczewie,
wizyta na basenie w Œmiglu oraz po¿e-
gnalne ognisko integracyjne.
Przeprowadzenia letnich zajêæ integra-
cyjnych by³o mo¿liwe dziêki wsparciu
Fundacji Wspomagania Wsi w Warsza-
wie (dotacja w ramach programu Po¿y-
teczne Wakacje 07) oraz Starostwa Po-
wiatowego w Koœcianie. Rada So³ecka
sk³ada serdeczne podziêkowania sponso-

rom, Ewie Lisieckiej – opiekunowi m³o-
dzie¿y oraz wszystkim osobom zaanga-
¿owanym w realizacjê projektu.

tekst i foto Rada So³ecka Wsi Sp³awie

W ramach „Akcji Lato 2007” Gminna
Komisja Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych w Œmiglu zorganizowa³a dla
dzieci ze œwietlic socjoterapeutycznych
w wieku od 11 do 17 lat ze Œmigla, Stare-
go Bojanowa, Sp³awia, Machcina,
¯egrówka, Czacza i Bronikowa trzy trzy-
dniowe pobyty w Masywie Œnie¿nika
po³¹czone z wyjazdem do Pragi. W wy-

cieczce uczestniczy³o 136 dzieci. Podczas
pobytu dzieci spacerowa³y po górach,
zwiedza³y Pragê (m.in. Hradczany, Mu-
zeum Miniatur, królewski zamek, ogro-
dy, most Karola, uczestniczy³y w uroczy-
stej odprawie warty przed pa³acem pre-
zydenckim i jecha³y metrem z centrum
do Cernego Mostu), Hutê Szk³a „Violet-
ta” w Stroniu Œl¹skim, kopalniê z³ota
w Z³otym Stoku (Muzeum Minera³ów, je-
dyny podziemny wodospad w Polsce,
uczestniczy³y w  wybijaniu monet, które
otrzyma³y na pami¹tkê pobytu w kopal-
ni).
Dla uczestników œwietlic w wieku 7-10
lat (39 dzieci) zorganizowano jednodnio-
wy wyjazd do Œwierkocina – na safari
ZOO (zwiedzanie ZOO, zabawy w mia-
steczku rekreacji).
Ponadto Gminna Komisja Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych sponsoro-

„Akcja Lato 2007”

wa³a udzia³  10 gimnazjalistów z gminy
Œmigiel w dziesiêciodniowym rajdzie ro-
werowym po powiecie koœciañskim, or-
ganizowanym przez Stowarzyszenie Po-
rozumienie Ziemia Koœciañska.
Wszystkie wyjazdy finansowano ze œrod-
ków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych przeznaczo-
nych na profilaktykê.
£¹cznie w „Akcji Lato 2007” uczestniczy-
³o 185 dzieci.

tekst i foto Genowefa £¹czna

B i b l i o t e k a  P u b l i c z n a  M i a s t a  i  G m i n y  w  Œ m i g l u
z a p r a s z a

d o  o b e j r z e n i a
w y s t a w y  f o t o g r a f i c z n e j

„Fin land ia  –  na tura  i  a r ch i tek tura ”
W y s t a w ê  m o ¿ n a  o g l ¹ d a æ  d o  k o ñ c a  s i e r p n i a ,

w  p o n i e d z i a ³ k i ,  œ r o d y  i  p i ¹ t k i ,
o d .  g o d z .  1 2 0 0 d o  1 9 0 0.
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Pod takim has³em Centrum Kultury
w Œmiglu zorganizowa³o w Robaczynie
zajêcia letnie dla 31 dzieci w wieku od
5 do 13 lat. Zajêcia zrealizowano dziêki
dotacji finansowej Starostwa Powiatowe-
go w Koœcianie otrzymanej w ramach
programu „Wakacje na sportowo”, któ-
re pokry³o czêœæ kosztów zakupu arty-
ku³ów sportowych i us³ug, m.in. przejaz-
dy autokarem i kolejk¹, bilety wstêpu na
baseny. Zadanie zosta³o przeprowadzo-
ne przez bibliotekarki ze œmigielskiej bi-
blioteki publicznej. Zajêcia odbywa³y siê
od godz. 900 do 1400 w dniach od 16 lipca
do 28 lipca. Rozpoczê³y siê wspóln¹ za-
baw¹ z chust¹ rekreacyjn¹ oraz zabaw¹
integracyjn¹ „poznajemy swoje imiona”.
By³y te¿ wyœcigi ze skakankami, wyœcigi
na szczud³ach, strza³y do bramki, slalom.
W bardzo upalne dni zabawy sportowe
przeplatane by³y zajêciami plastycznymi,
w wyniku których powsta³o wiele cieka-
wych rysunków i prac.
Starsze dzieci bra³y udzia³ w turniejach
pi³ki siatkowej. Turnieje w „dwa ognie”,
rozgrywano wspólnie z dzieæmi m³odszy-
mi. „Leœny patrol”, czyli zwiedzanie oko-
licy odby³ siê dwa razy i s³u¿y³ rozpozna-
niu terenu przed podchodami, które zor-
ganizowano w pi¹tki, a które zakoñczy³y
siê remisem. Poza zajêciami na miejscu
dzieci uczestniczy³y w wyjeŸdzie autoka-
rem na basen do Koœciana oraz kolejk¹
na basen w Œmiglu. Pojecha³y te¿ kolejk¹
do Starego Bojanowa, gdzie przy œwietli-
cy wiejskiej spotka³y siê z ma³ymi miesz-
kañcami wioski i uczestniczy³y w wielu
zabawach sportowych. Spotkanie zakoñ-
czy³o siê pieczeniem kie³basek przy ogni-
sku.
Dzieci pojecha³y tak¿e autokarem do
Cichowa, gdzie zwiedzi³y Soplicowo.
Odwiedzi³y tam zwierzêta, szczególnie

„W Robaczynie lato na sportowo minie”

polubi³y osio³ka, który swoim charakte-
rystycznym g³osem przyci¹ga³ ich uwa-
gê. Najwiêksz¹ jednak atrakcj¹ by³a k¹-
piel w jeziorze. Pomimo niezbyt dobrej
pogody dzieci nie chcia³y z niej zrezygno-
waæ Wychodz¹c z wody, by³y a¿ „fioleto-
we z zimna”, ale szczêœliwe i uœmiech-
niête. Natomiast w piêknej, s³onecznej
pogodzie k¹pa³y siê w Boszkowie, gdzie
dotarliœmy autokarem, zwiedzaj¹c wcze-
œniej „Galeriê Ptaków” w Górsku. Na za-
koñczenie zajêæ, w sobotê, 28 lipca – ze
wzglêdu na opady, w sali œwietlicy wiej-
skiej odby³o siê spotkanie mieszkañców
wsi z uczestnikami zajêæ i goœæmi: bur-
mistrzem Œmigla Wiktorem Snel¹, wice-
burmistrzem Œmigla Wies³aw¹ Poleszak-
Kraczewsk¹, przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej Janem Józefczakiem, dyrekto-
rem Centrum Kultury Eugeniuszem
Kurasiñskim. Zaproszonym goœciom
podziêkowania z³o¿y³ so³tys wsi Marek

Ratajczak, a ró¿e wrêczy³y dzieci bior¹-
ce udzia³ w zajêciach. Niestety zabrak³o
na spotkaniu starosty powiatu koœciañ-
skiego Andrzeja Jêcza. Podsumowano
zajêcia, przeprowadzono wiele konkur-
sów i zabaw, by³a minilista przebojów,
kie³baski na ciep³o, s³odycze. Ka¿de
dziecko bior¹ce udzia³ w zajêciach otrzy-
ma³o upominek. Bibliotekarkom Barba-
rze Mencel, Danucie Hampel oraz sta-
¿ystce z Centrum Kultury, dzieci, za prze-
prowadzenie zajêæ podziêkowa³y piêk-
nym wierszem, s³odyczami i wi¹zanka-
mi ró¿. Sporo mieszkañców Robaczyna
bawi³o siê przy muzyce prawie do rana.
Wszystkim osobom, które w jakikolwiek
sposób przyczyni³y siê i pomog³y w zor-
ganizowaniu zajêæ w Robaczynie w imie-
niu swoim a tak¿e dzieci serdecznie dziê-
kujê.

Danuta Hampel
Fot. Danuta Hampel

W pierwszy weekend sierpnia na
strzelnicach kurkowych bractw prowa-

dzone by³y rywalizacje w konkurencjach
strzeleckich. Nasi bracia skorzystali z za-
proszenia Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego w Murowanej Goœlinie. Do rywali-
zacji, w której g³ównym trofeum by³
miecz œw. Jakuba, przyst¹pili m.in.; Prze-
mys³aw Depczyñski, Artur Sujecki i Ta-
deusz Dekiert. Mimo wysi³ku rywali
zwyciêzcami zostali œmigielscy bracia.
Najcelniej strzela³ Artur Sujecki i miecz
œw. Jakuba sta³ siê jego w³asnoœci¹. Dru-
gie miejsce zaj¹³ Przemys³aw Depczyñ-
ski, Tadeusz Dekiert by³ czwarty. Wyni-

Udany weekend œmigielskich Braci Kurkowych
ka z tego, ¿e karabiny czarnoprochowe
naszych braci s¹ coraz celniejsze. Rów-
nie¿ w niedzielne popo³udnie œmigielskie
bractwo by³o zaznaczone w sêdziowskich
protoko³ach. Bracia z Mosiny zorganizo-
wali Memoria³ im. dr. Tadeusza Jakubia-
ka. W ramach memoria³u strzelano do
tarcz, których fundatorami byli mi³oœni-
cy idei ruchu brackiego. Do tarczy wój-
ta gminy Komorniki strzela³ nasz brat
Eugeniusz Nawrocki. Jego wysi³ek zosta³
nagrodzony trofeami za zajêcie trzecie-
go miejsca.

Tekst i foto Tadeusz Dekiert
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Niet¹¿kowo po³o¿one jest na po³udnie
od Œmigla. W 1391 roku miejscowoœæ
nosi³a nazwê Nethanskowo, w 1403 roku
Netanszczewo, w 1449 Nyethanszczawo,
w 1508 Nieth¹szkowo, a w 1580 Nieta-
skowo. W póŸniejszych czasach nosi³a
nazwê Nitsche. Nazwa miejscowoœci
wywodzi siê od nazwiska osadnika Ne-
tan albo Natan. W XIV wieku wieœ nale-
¿a³a do Szaszorów, w³aœcicieli Bruszcze-
wa i Koszanowa. We wspomnianym ju¿
1391 roku by³a w³asnoœci¹ Piotra z Urba-
nowa, ale kilka dzia³ów wsi nale¿a³o do
Piotra Siberlicha i jego siostry Kachny
Falkenhanowej, po których miejscowoœæ
przesz³a w 1403 roku w rêce Miko³aja
Pradla Junoszyca. Po nim od 1412 roku
Niet¹¿kowem w³ada³ Henryk de Opol
z Opalenia. Od 1443 roku w³aœcicielami
Niet¹¿kowa zostaj¹ Jan, Piotr i Wojciech
Bniñscy, którzy przyjêli nazwisko Œmi-
gielskich. W 1470 roku w³aœcicielem Nie-
t¹¿kowa by³ Miko³aj Œmigielski, a po nim
jego syn Jan (1494-1506) i wnukowie
Andrzej, Stanis³aw i Wojciech (1508-
1556). Kolejny w³aœciciel Niet¹¿kowa to
Rafa³ III Leszczyñski i jego syn Wac³aw,
a dalej arianin Stanis³aw Cykowski, któ-

Z dziejów Niet¹¿kowa
ry w 1604 roku sprzedaje wieœ Paw³owi
Arciszewskiemu. Za 50 tysiêcy z³ Niet¹¿-
kowo nabywa Helena z Zakrzewskich Ar-
ciszewska, matka s³ynnego póŸniej
Krzysztofa. Nastêpnie kupuje wieœ Adam
Olbracht Przyjemski, a w 1625 roku Jan
Miaskowski. Kolejni w³aœciciele to Rafa³
VII Leszczyñski i jego syn: Bogus³aw I
(1651-59), wnuk Rafa³ i prawnuk Stani-
s³aw Leszczyñski, król Polski, który
sprzeda³ Niet¹¿kowo Aleksandrowi Su³-
kowskiemu. Po nim w 1764 roku w³aœci-
cielem zostaje Stanis³aw Ch³apowski,
a po nim jego syn Ludwik (1780-1820).
Z uwagi na istniej¹ce w tych czasach dzia-
³y w³asnoœci by³o spraw¹ czêsto spoty-
kan¹, ¿e dana miejscowoœæ by³a w rêkach
kilku w³aœcicieli i dlatego z innego Ÿró-
d³a dowiadujemy siê, ¿e w 1464 roku jako
w³aœcicielka Niet¹¿kowa wystêpuje He-
lena, ¿ona Hinczki z Ujazdu. W 1488 roku
Niet¹¿kowo nale¿a³o do Dobies³awa
z Kocing, który sprzeda³ je w 1489 roku
Janowi W¹biewskiemu, ten z kolei
w 1491 Tomaszowi Biczyñskiemu, a ten
Andrzejowi z Szamotu³. W XIX wieku
Niet¹¿kowo stanowi w³asnoœæ Lehma-
nów, a po nich ksiê¿nej Acerenza Pigna-

telli i kolejno ksi¹¿¹t kurlandzkich Biro-
nów. Od 1882 roku ostatnim w³aœcicie-
lem jest Gustaw Biron. W 1903 roku Nie-
t¹¿kowo przechodzi we w³adanie Pru-
skiej Komisji Kolonizacyjnej.
W Niet¹¿kowie znajduje siê po³o¿ony
w parku krajobrazowym, pochodz¹cy
z pocz¹tku XX wieku dwór, wzniesiony
na fundamencie starszego budynku.
Warto zwróciæ uwagê na dwa obeliski po-
chodz¹ce z ok. 1800 roku. W latach 1937-
39 dzia³a³a tu Szko³a Gospodarcza dla
W³oœcianek oraz Uniwersytet Ludowy
im. Jana Kasprowicza. W 1580 roku wieœ
mia³a 4 ³any, 2 zagrodników, 2 kolonistów
oraz owczarza z 24 owcami. W 1885 roku
by³o tam 27 domów i 255 mieszkañców,
w tym 147 ewangelików i 108 katolików.
Wœród mieszkañców by³o 74 analfabe-
tów. W folwarku natomiast by³o 12 do-
mów i 146 mieszkañców. W 1921 roku
w Niet¹¿kowie by³y 64 domy i 433 miesz-
kañców, a 9.12.1931 roku – 66 domów
i 412 mieszkañców. Jako ciekawostkê
mo¿na tak¿e podaæ, ¿e Ÿród³a historycz-
ne informuj¹, i¿ w 1769 roku 300 konfe-
deratów pod wodz¹ p³k. Gogolewskiego
zada³o w Niet¹¿kowie straty wojsku mo-
skiewskiemu i wziê³o do niewoli Kozaka
z chor¹gwi¹.

Jan Pawicki
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Coraz trudniej zliczyæ, który raz z rzê-
du m³odzie¿ z gminy Œmigiel uczestniczy
w corocznych spotkaniach m³odych Eu-
ropejczyków w Neufchateau we Francji.
Chocia¿ zmieniaj¹ siê warunki i tematy-
ka tych wyjazdów, chêtnych nigdy nie
brakuje. Niepowtarzalny klimat Eu-
rop’Jeunes nieprzerwanie zachêca coraz
to nowych, m³odych ludzi do udzia³u,
a jednoczeœnie sprawia, ¿e ci, którzy byli
tam wczeœniej, z chêci¹ wracaj¹ do Neuf-
chateau w nastêpnym roku. Fakt ten
mogê potwierdziæ osobistym przyk³a-
dem, gdy¿ po raz drugi z rzêdu bra³am
udzia³ w tej niezwyk³ej przygodzie.

W dniach 15-29 lipca m³odzi œmigie-
lanie, wraz ze swoimi opiekunami, spo-
tkali siê z m³odzie¿¹ z trzech innych eu-
ropejskich pañstw – Francji, W³och i Ru-
munii. Niestety, tym razem zabrak³o na-
szych dobrych znajomych z Portugalii,
co wywo³a³o wœród nas ¿al, tym wiêkszy,
¿e od kilku ju¿ lat polska i portugalska
grupa zawi¹za³y miêdzy sob¹ trwa³e zna-
jomoœci.

„Europa M³odych” – europejskie spotkania m³odzie¿y – Neufchateau,
Francja 2007

Tegoroczn¹ „reprezentacjê Polski”
tworzyli: Anna Pohl, Katarzyna Wojtko-
wiak i Weronika Nowak (licealistki z ma-
turalnych klas: dwie pierwsze z LO
w Œmiglu, trzecia – autorka niniejszego
tekstu – z „Kolberga”, czyli LO w Koœcia-
nie), Bartosz Czarnecki (tegoroczny ab-
solwent œmigielskiego LO) oraz nasza
t³umaczka Anna Szamborska (studentka
filologii romañskiej na UAM w Pozna-
niu). W drodze towarzyszy³a nam grupa
uczniów z Technikum Rolniczego w Nie-
t¹¿kowie, udaj¹ca siê na 2-tygodniowe
praktyki do Francji. Naszym opiekunem,
zreszt¹ po raz kolejny, by³ Wojciech Cie-
sielski, nauczyciel œmigielskiego liceum,
posiadaj¹cy – z racji swojego kilkuletnie-
go „opiekuñczego” sta¿u – niez³¹ kolek-
cjê wyjazdowych pseudonimów, m.in.
„Chiquita”, „Sancho” czy te¿ ostatni –
„Napoleo”. Tradycyjnie te¿ wspiera³ go

we wszystkim kierowca naszego busa,
Janusz Graczyk, który jednak, muszê to
przyznaæ ze zdziwieniem, dotychczas nie
dorobi³ siê jeszcze ¿adnego przezwiska...

Przez kilka dni poprzedzaj¹cych wy-
jazd do Francji, spotykaliœmy siê w œmi-
gielskim Centrum Kultury na próbach
tañca, by pokazaæ siê w Neufchateau
z jak najlepszej strony. Pomaga³ nam
w tym dyrektor CK Eugeniusz Kurasiñ-

ski, ucz¹c nas m.in. krakowiaka i przy-
pominaj¹c niektóre tañce integracyjne;
np. modern rock’a czy zorbê. Z pocz¹t-
ku jednym wychodzi³o trochê gorzej, in-
nym nieco lepiej, ale pan Kurasiñski, jak
zawsze z uœmiechem na twarzy, niezmor-
dowanie udziela³ wszelkiej pomocy, nie
szczêdz¹c wyjaœnieñ i podpowiedzi.

15 lipca o godzinie 530 ca³a grupa za-
³adowa³a swoje baga¿e do samochodu
i wyruszy³a na podbój Francji. W tym
roku, ze wzglêdu na du¿¹ liczbê podró-
¿uj¹cych osób, zmuszeni byliœmy zabraæ
przyczepkê na nasze baga¿e. Dziêki
temu nie zabrak³o miejsca na wiele upo-
minków i drobiazgów, którymi zamierza-
liœmy tradycyjnie obdarowaæ zagranicz-
nych przyjació³ oraz na mnóstwo pol-
skich specja³ów kulinarnych, takich jak:
tradycyjny chleb, ogórki kiszone i kon-
serwowe, ró¿ne kie³basy, smalec, kiszo-
ny barszcz i sk³adniki niezbêdne do upie-
czenia tradycyjnego, domowego sernika.
To wszystko potrzebne nam by³o do przy-
gotowania w Neufchateau polskiej kola-
cji, któr¹ podaæ mieliœmy wszystkim
uczestnikom spotkania Europe’Jeunes.

W drodze zatrzymujemy siê zawsze
w Niemczech, w miejscowoœci Alzey,
gdzie noclegu udziela nam chrzeœcijañ-
ska wspólnota kierowana przez Manfre-
da Webera. W podziêce za goœcinê ofia-
rowaliœmy naszym gospodarzom kosz
pe³en ¿ywnoœci z Polski, a pracuj¹ce tam

kobiety otrzyma³y od naszego opiekuna
piêkne ró¿e, specjalnie przywiezione dla
nich z kraju. W czasie kolacji zaprezen-
towaliœmy mieszkañcom Alzey swoje
umiejêtnoœci taneczne i wokalne. Pan
Wojtek wraz z Ani¹ Pohl, przebrani
w stroje cyrkowych klownów, zabawiali
tamtejsze dzieci. Wieczór wypad³ bardzo
mi³o, a ju¿ wczesnym rankiem wyruszy-
liœmy ku „Zielonej Wyspie”; bo tak nazy-
wa siê oœrodek w Neufchateau, w którym
mieliœmy mieszkaæ przez najbli¿sze dwa
tygodnie.

Zanim jednak dotarliœmy do celu na-
szej podró¿y, zatrzymaliœmy siê w Stras-
burgu. Tutaj udaliœmy siê pod siedzibê
Parlamentu Europejskiego, a nastêpnie
zwiedziliœmy przepiêkn¹ strasbursk¹ sta-
rówkê. Po raz kolejny mog³am podziwiaæ
tutejsz¹ gotyck¹ katedrê. Tym razem jed-
nak jej wnêtrze by³o wyj¹tkowo ciemne.
Pocz¹tkowo brakowa³o mi œwiat³a tysiê-
cy pal¹cych siê równoczeœnie œwiec, któ-
rych widok rok temu zrobi³ na mnie tak
ogromne wra¿enie. Jednak siedz¹c w ³a-
wie i podziwiaj¹c monumentalny wystrój
œwi¹tyni, pomimo zdawa³oby siê mrocz-
nego i ch³odnego klimatu jej wnêtrza,
mia³am pe³ne przekonanie o obecnoœci
i opiece Boga w tym miejscu.

Po po³udniu dotarliœmy do Neufcha-
teau. Musieliœmy szybko wy³adowaæ na-
sze baga¿e, gdy¿ grupa z Niet¹¿kowa
mia³a siê rozjechaæ ze swoimi nowymi
opiekunami na indywidualne praktyki
w miejscowych gospodarstwach rolnych.
Wszystko siê trochê przeci¹ga³o, a ja nie
mog³am siê ju¿ doczekaæ, kiedy wejdê na
teren „Zielonej Wyspy” i przywitam siê
ze starymi znajomymi. Uœmiechniête
twarze, okrzyki radoœci i wzajemne uœci-
ski nieco zdeprymowa³y naszych przyja-
ció³, którzy przyjechali tu po raz pierw-
szy, a których powitano w podobny spo-
sób - jak dobrych znajomych. Na wszyst-

Polska grupa ze Œmigla na tegorocznym
spotkaniu „Europ’Jeunes” w Neufchateau

Wspólne zdjêcie grupy francusko-rumuñ-
sko-w³osko-polskiej podczas warsztatów fo-
tograficznych w Nancy na placu Stanis³awa

Leszczyñskiego,

Przygotowania do polskiego wieczoru Neuf-
chateau, gdzie serwowaliœmy specjalnoœci

kuchni staropolskiej.



sierpieñ/2007 11

kich twarzach dostrzeg³am radosne o¿y-
wienie i serdeczn¹ ¿yczliwoœæ, wspania-
le rokuj¹ce na najbli¿sze dwa tygodnie
pobytu na ziemi francuskiej.

Zamieszkaliœmy w grupach narodo-
woœciowo mieszanych, po dwie osoby tej
samej p³ci z ka¿dego kraju. Umo¿liwi³o
nam to doskonalenie znajomoœci jêzyków
obcych i szybkie nawi¹zanie kontaktów.
Zaraz po zakwaterowaniu udaliœmy siê
na zebranie zapoznawcze, gdzie poznali-
œmy tegoroczny plan dzia³ania. Tym ra-
zem niós³ on nowe wyzwania, odmienne
od wczeœniejszych spotkañ Europe’Jeu-
nes. Niezmiennie natomiast obowi¹zywa-
³y na „Zielonej Wyspie” trzy dotychcza-
sowe, ¿elazne zasady: ¿adnego alkoho-
lu, ¿adnych narkotyków i ¿adnego sek-
su. Do nich do³¹czy³a po raz pierwszy
zupe³nie nowa regu³a, dotycz¹ca zakazu
palenia papierosów. Sta³o siê tak dlate-
go, i¿ podczas naszego pobytu w oœrod-
ku, do po³udnia, prowadzono równoleg³e
zajêcia dla dzieci w wieku przedszkol-
nym. Natomiast w godzinach póŸniej-
szych nasza m³odzie¿ mog³a swobodnie
paliæ papierosy na tarasie lub na podwó-
rzu. To jest jedna z istotniejszych ró¿nic
pomiêdzy naszym krajem a Francj¹.
W Polsce palenie tytoniu przez niepe³no-
letnich jest ca³kowicie zabronione, we
Francji to ju¿ normalna regu³a ¿ycia co-
dziennego.

W³och Emanuele Osimani w stroju krakow-
skim, W. Ciesielski i J. Graczyk w polskich
kontuszach i ¿upanach; w œrodku  pani Bro-
nis³awa Kus i przesympatycznym Philippe
(w ludowym ubiorze francuskim) - kucharz

z oœrodka „Zielona Wyspa”.

Dziêki ¿yczliwoœci pani Asi i jej mê¿a mie-
liœmy do dyspozycji ca³¹ kuchniê w ich
rodzinnym domu. Kolacjê polsk¹ w na-
szym wydaniu mo¿emy uznaæ za bardzo
udan¹! Zachwyciliœmy wszystkich nie
tylko potrawami, ale i opraw¹ wieczoru.
Wyst¹piliœmy w ludowych strojach kra-
kowskich, które specjalnie na te okazjê
wypo¿yczyliœmy z zespo³u „¯eñcy Wiel-
kopolscy”. Nasz opiekun z panem Janu-
szem (kierowc¹), przywdziali szlachec-
kie kontusze i ¿upany udostêpnione z ko-
lei przez zespó³ ludowy z Szymanowa.
I w³aœnie tak przebrani serwowaliœmy
specjalnoœci kuchni staropolskiej:
barszcz na naturalnym, domowym za-
kwasie i tradycyjnie wêdzone, suszone
kie³basy. Nie zabrak³o oczywiœcie naj-
prawdziwszego smalcu ze skwarkami
oraz kiszonych i konserwowych ogór-
ków, jak równie¿ œwie¿ego polskiego
chleba. Zaskoczenie wœród uczestników,
szczególnie zaœ gospodarzy, wywo³a³
polski dojrzewaj¹cy ser pleœniowy „La-
zur” ze spó³dzielni w Skalmierzycach
Dolnych. Nie chcieli wierzyæ, i¿ pyszny
serek pochodzi z Polski i ¿e wytwarzany
tu jest od wielu lat. Na dodatek bez „fran-
cuskiej licencji”! Ukoronowaniem dnia
by³ deser – przepyszny i pulchny sernik
– specjalnie upieczony na tê okazjê przez
nasze dziewczyny: Kasiê i Aniê. W cza-
sie tego wieczoru nasi zagraniczni przy-
jaciele otrzymali od nas wiele upomin-
ków, które mia³y im póŸniej przypominaæ
o Polsce. Ku naszemu mi³emu zaskocze-
niu, wszyscy uczestnicy Europe’Jeunes
nosili je póŸniej ca³y czas przy sobie; czy
to na torbach, czy swoich ubraniach itp.
Szczególnie ciekawie prezentowa³y siê
gumowe bransoletki z wizerunkiem pol-
skiej flagi i napisem „Polska” lub „Po-
land”. Nosili je wszyscy i dziêki temu
wygl¹daliœmy jak jedna, du¿a „polska”
grupa.

Tematykê tegorocznych zajêæ zdomi-
nowa³y zagadnienia ochrony naturalne-
go œrodowiska. Naszym zadaniem by³a
obserwacja i dokumentowanie za po-
moc¹ fotografii terenów zielonych, wy-
stêpuj¹cych tam zanieczyszczeñ, miesz-
kañców, ich domów itd. Nasze zdjêcia
podlega³y segregacji i wyborowi, dziêki
czemu pod koniec drugiego tygodnia
pracy mogliœmy je zaprezentowaæ pod-
czas okolicznoœciowego spektaklu. Z te-
go wzglêdu te¿ organizowano dla nas
sporo wyjazdów i wycieczek tematycz-
nych, podczas których dok³adnie pozna-
waliœmy historiê i przyrodê regionu.

Ju¿ nastêpnego dnia udaliœmy siê na
zwiedzanie Neufchateau. Ciekawostk¹
dla mnie by³ fakt, i¿ z tym miastem zwi¹-

Jak co roku, tak i teraz ka¿da z grup
narodowych prezentowa³a swoje trady-
cje i umiejêtnoœci kulinarne. Tak siê z³o-
¿y³o, ¿e nasza wieczerza zaplanowana
zosta³a ju¿ na drugi dzieñ pobytu we
Francji. Mieliœmy ma³o czasu na przygo-
towanie siê, jednak dziêki pomocy za-
przyjaŸnionej Polki, pani Asi, mieszkaj¹-
cej w Neufchateau od kilku lat, prace
przy gotowaniu i pieczeniu posz³y nam
niezwykle sprawnie i co wa¿niejsze,
w bardzo mi³ej, rodzinnej atmosferze.

zana jest postaæ Joanny d’Arc; prostej
dziewczyny z ludu, która w wieku szes-
nastu lat dozna³a wizji, wzywaj¹cej j¹ do
walki z Anglikami w obronie Francji i jej
ma³oletniego króla. Wkrótce te¿, w 1429
roku stanê³a na czele skromnych liczeb-
nie wojsk francuskich i ruszy³a na od-
siecz Orleanu – ostatniej wiêkszej twier-
dzy zwolenników delfina (nastêpcy tro-
nu), póŸniejszego Karola VII. Doprowa-
dzi³a do uwolnienia kilku innych znacz¹-
cych miast i doczeka³a siê koronacji Ka-
rola na króla Francji. Z czasem sta³a siê
jednak niewygodna dla francuskiego
dworu i wydano j¹ Anglikom. S¹d inkwi-
zycyjny uzna³ jej widzenia za herezje,
a noszenie mêskiego stroju przez kobie-
tê za z³amanie norm obyczajowych i reli-
gijnych. Zosta³a skazana na œmieræ jako
heretyczka i spalona ¿ywcem na stosie
na rynku w Rouen w 1431 roku. W krót-
kim czasie po œmierci papie¿ Kalikst III
uniewa¿ni³ wyrok skazuj¹cy. W roku
1909 beatyfikowano j¹, a w 1920 oficjal-
nie uznano za œwiêt¹. W samym Neufcha-
teau mo¿na zauwa¿yæ wiele pomników
i pos¹gów poœwiêconych jej osobie. Od-
wiedziliœmy koœció³, w którym Joanna
d’Arc zosta³a ochrzczona. Zdobi go wie-
le kolorowych witra¿y z podobiznami
i scenami z jej ¿ycia, nadaj¹c mu specy-
ficzny klimat.

Celem kolejnej wyprawy by³o Nancy.
Historia tego miasta zwi¹zana jest z pol-
skim królem Stanis³awem Leszczyñskim,
teœciem króla Ludwika XV, który nada³
mu w do¿ywotnie w³adanie, po abdyka-
cji Leszczyñskiego w 1736 roku, bogate
ksiêstwo Lotaryngii i Baru. Udaliœmy siê
na zwiedzanie muzeum Lotar yngii,
w którym mogliœmy podziwiaæ przed-
mioty z czasów panowania Leszczyñskie-
go, zwanego tutaj królem-dobrodziejem.
Na placu Stanis³awa Leszczyñskiego sfo-
tografowaliœmy siê pod pomnikiem na-
szego krajana, bo przecie¿ ród Leszczyñ-
skich wywodzi siê z Karmina.

c.d.n.

Mer miasta Neufchateau Jacques Drapier
wita siê z przedstawicielami polskiej grupy

Weronika Nowak
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Rok 2007 jest rokiem wyj¹tkowym
i niezwyk³ym dla wszystkich harcerzy,
bowiem przypada w nim 100-lecie skau-
tingu. 1 sierpnia 1907 r. Robert Baden –
Powell, wraz z grup¹ 22 ch³opców, wy-
p³yn¹³ na wyspê Brownie, by rozpocz¹æ
pierwszy obóz skautowy. To, dziœ ju¿
symboliczne wydarzenie, jest uznawane
za pocz¹tek skautingu – najbardziej po-
pularnego ruchu m³odzie¿owego na
œwiecie.
Od 2005 r. przygotowywaliœmy siê, by
œwiadomie wejœæ w nowe stulecie, wa¿-
ne dla wszystkich tych, którym bliskie
s¹ idee za³o¿yciela naszego ruchu. Przez
ostatnie dwa lata realizowaliœmy pro-
gram „Jeden œwiat, jedno przyrzeczenie”.
My, harcerze, musimy byæ gotowi do
podejmowania wyzwañ, jakie napotkamy
we wspó³czesnym œwiecie. Przyrzekali-
œmy ca³ym ¿yciem pe³niæ s³u¿bê …

Zlot z okazji 100-lecia skautingu

W roku 100-lecia skautingu mia³o miej-
sce odnowienie przyrzeczenia harcer-
skiego i obietnicy zuchowej, sk³adanych
raz w ¿yciu przez wszystkich harcerzy
i zuchów, w bardzo szczególnych okolicz-
noœciach. Dla uczczenia tego niecodzien-
nego wydarzenia zwo³any zosta³ zlot
Hufca ZHP Œmigiel „Festyn harcerski
z okazji odnowienia przyrzeczenia har-
cerskiego”. Zlot odby³ siê w Œmiglu
w dniach 29 lipca – 1 sierpnia. Miejscem
biwakowania by³ teren przy wiatrakach.
29 lipca w godzinach przedpo³udniowych
harcerze rozstawiali obozowisko – 8 na-
miotów, w pe³ni wyposa¿onych, sto³ów-
kê oraz myjniê. Program zlotu przewidy-
wa³ gry terenowe i spotkania harcerzy
oraz imprezy otwarte dla mieszkañców.
W niedzielne popo³udnie odby³ siê fe-
styn. Na terenie przy wiatrakach przygo-
towane by³y ró¿ne konkurencje sporto-
we: wbijanie gwoŸdzi, dmuchanie balo-
nika, rzuty do puszek, paintball (strzela-
nie kulkami z farb¹ do celu), wchodze-
nie na budowan¹ przez siebie wie¿ê ze
skrzynek, linowy tor przeszkód itp. Nie-
stety pogoda nas nie oszczêdzi³a – przez

ca³y czas pada³ deszcz. Czêœæ konkuren-
cji odby³a siê w parku (liny), a czêœæ pod
namiotem. Tam te¿ œpiewaliœmy piosen-
ki harcerskie, dziewczyny ze Œmigla ro-
bi³y na w³osach plecionki z muliny.
Wszystkim przyby³ym wrêczaliœmy s³od-
kie upominki. Oko³o godz. 18.30 uda³o
nam siê rozpaliæ ognisko i w deszczu
sma¿yliœmy kie³baski. Wieczorem
uczestnicy zlotu spotkali siê na œwiecz-
kowisku. Komendantka przedstawi³a
ideê przyœwiecaj¹c¹ 100-leciu skautingu
oraz jego obchodom. Wrêczy³a uczestni-
kom przygotowane œpiewniki, plakietki
oraz nominacje dla dru¿yn, które wezm¹
udzia³ w ogólnopolskim zlocie ZHP, któ-
ry odbêdzie siê w sierpniu w Kielcach.
30 lipca odby³y siê g³ównie zmagania te-
renowe. Rozpoczê³a je gra terenowa, któ-
rej trasa prowadzi³a po Œmiglu. Po po³u-
dniu odby³a siê bitwa pokoleñ, w której
w harcersko-sportowej rywalizacji wziê-
li udzia³ najm³odsi i najstarsi uczestnicy
zlotu. Harcerze dzielnie znosili trudy –
deszcz (który utrudnia³ realizacjê pro-
gramu), przemoczone buty i wszelkie
niedogodnoœci. Wieczorem udaliœmy siê
do Centrum Kultury w Œmiglu na wie-
czór wspomnieñ. Obejrzeliœmy prezen-
tacje multimedialne dokumentuj¹ce kil-
ka ostatnich lat naszego harcerskiego
¿ycia – przede wszystkim obozy oraz pre-
zentacje dru¿yn. We wtorek, 31 lipca a¿
do wieczora kontynuowaliœmy harcer-

skie zajêcia. Wieczorem pod wiatrakami
odby³a siê msza polowa. Odprawi³ j¹
ksi¹dz Zbigniew Bartkowiak w intencji
zmar³ych i ¿yj¹cych harcerzy. Podczas
mszy ksi¹dz Bartkowiak odczyta³ list
naczelnego kapelana ZHP na 100-lecie
skautingu. Na mszy obecny by³ poczet
sztandarowy hufca oraz Krêgu Starszych
Harcerzy Seniorów w Œmiglu. Harcerze
przygotowali przepiêkny o³tarz oraz opra-
wê muzyczn¹. Nastêpnie w asyœcie poli-
cji wszyscy zgromadzeni (których nie
by³o wielu) oraz harcerze przemaszero-
wali na Plac Rozstrzelanych. Tu odby³a

siê krótka uroczystoœæ dla mieszkañców.
Przy dŸwiêkach werbli na rynek wszed³
poczet sztandarowy hufca oraz delega-
cja harcerzy. Us³yszeliœmy, jak wa¿nym
wydarzeniem w ¿yciu organizacji oraz
ka¿dego harcerza jest 100-lecie harcer-
stwa, które jest integraln¹ czêœci¹ nasze-
go spo³eczeñstwa. Na dowód tego na
rêce burmistrza Œmigla Wiktora Sneli,
który przyby³ na uroczystoœæ wraz z za-
stêpc¹ Wies³aw¹ Poleszak-Kraczewsk¹,
przekazano deklaracjê, w której harce-
rze zg³osili gotowoœæ dalszej s³u¿by na
rzecz spo³eczeñstwa œmigielskiego, kul-
tywowania postaw patriotycznych oraz

prospo³ecznych. Zgromadzeni nagrodzili
ten gest brawami. W tak wa¿nym roku
dla skautingu i harcerstwa po raz pierw-
szy mamy mo¿liwoœæ odnowiæ przyrze-
czenie harcerskie. Chcieliœmy daæ tak¹
mo¿liwoœæ nie tylko obecnym harce-
rzom, ale wszystkim, którym idea³y har-
cerskie by³y bliskie wiele lat temu. Ta-
kie osoby obecne by³y na tej uroczysto-
œci. W blasku pochodni wys³uchaliœmy
komentarza do przyrzeczenia, a nastêp-
nie je odnowiliœmy. Mamy nadziejê, ¿e
ta chwila zapadnie w pamiêci obecnych
tak samo g³êboko, jak s³owa przyrzecze-
nia wypowiadane po raz pierwszy.
W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia harcerze
nie spali. Na pocz¹tku w Domu Harce-
rza w Œmiglu odby³ siê festiwal piosenki
harcerskiej. A¿ do godziny 100 trwa³y
zmagania uczestników, którzy przedsta-
wiali piosenki i pl¹sy. Harcerki zaprezen-
towa³y tak¿e autorsk¹ piosenkê o swojej
dru¿ynie! Nastêpnie wróciliœmy do obo-
zowiska dla harcerzy na grê nocn¹. Po
grze nadszed³ czas na chwilê wytchnie-
nia. Harcerze czuwali przy ognisku, œpie-
wali piosenki. Tak dotrwaliœmy do godz
400, kiedy nadszed³ moment odnowienia
przyrzeczenia harcerskiego dla uczest-
ników zlotu. Najpier w us³yszeliœmy
10 punktów Prawa Harcerskiego. Na-
stêpnie komendantka uroczyœcie wrêczy-
³a mianowania na funkcjê dru¿ynowych.
O godz. 430, wraz ze wschodem s³oñca,
odnowiliœmy przyrzeczenie.
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Zlot nie odby³by siê bez pomocy i wspar-
cia ze strony wielu osób. Serdecznie dziê-
kujê zespo³owi organizacyjnemu za przy-
gotowanie programowe, a uczestnikom
za czynny udzia³ w zlocie.
Dziêkujê harcerzom za pomoc organiza-
cyjn¹:
Druhnom i druhom z Krêgu Starszych
Harcerzy Seniorów w Œmiglu za przygo-
towanie o³tarza na mszê polow¹.
Bar toszowi Sneli za przygotowanie
i prowadzenie uroczystoœci odnowienia
przyrzeczenia harcerskiego dla miesz-
kañców.
Kamili Sneli za wykonanie deklaracji
dalszej s³u¿by na rzecz spo³eczeñstwa
œmigielskiego.

Bart³omiejowi Gruszko, Agnieszce Sne-
li, Marcinowi Nowakowi za transport.
Dziêkujê za pomoc organizacyjn¹:
Panu Karolowi Jankowskiemu za nieza-
wodn¹ pomoc i przygotowanie posi³ków
dla harcerzy.
Dyrektorowi Centrum Kultury w Œmiglu
Panu Eugeniuszowi Kurasiñskiemu za
u¿yczenie sali i nag³oœnienia oraz pra-
cownikom za mi³¹ wspó³pracê.
Dyrektorowi Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go w Œmiglu Panu Tadeuszowi Ilmerowi
za u¿yczenie rzutnika multimedialnego.
Kierownikowi Zak³adu Gospodarki Ko-
munalnej w Œmiglu Panu Feliksowi Ba-
nasikowi za wyra¿enie zgody na zorga-
nizowanie zlotu oraz pracownikom za
transport sprzêtu.

Panu Wojciechowi Miko³ajczakowi za
przekazanie upominków dla harcerzy.
W³aœcicielom sklepu „Inter-Kram” za
przekazanie chleba.
Panu W³odzimierzowi Drótkowskiemu
za u¿yczenie sprzêtu.
Ksiêdzu Proboszczowi Zygmuntowi
Bartkowiakowi za odprawienie polowej
mszy œw. w prawdziwie harcerskim kli-
macie.
WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE WZIÊ-
£Y UDZIA£ W IMPREZACH OTWAR-
TYCH – pomimo pogody!
Wspó³organizatorem zlotu by³o Staro-
stwo Powiatowe w Koœcianie – serdecz-
nie dziêkujemy.

7 lipca w œwietlicy wiejskiej w Broñ-
sku jubileusz 50-lecia dzia³alnoœci obcho-
dzi³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich.
Do jego za³o¿enia przyczyni³ siê nie¿yj¹-
cy ju¿ pe³nomocnik wsi Jan Stêpczak i pa-
ni Rulewska z Koœciana. Do Kola zapisa-
³o siê wówczas 40 pañ z Broñska i Nowe-
go Bia³cza. Pierwsz¹ przewodnicz¹c¹
zosta³a Stefania Kaczmarek, zastêpc¹
Aniela Wojciechowska, sekretarzem
Marta Nêdza, skarbnikiem Eleonora
Konieczna. Sk³ad zarz¹du uleg³ zmianie
po czterech latach, dlatego ¿e S. Kacz-
marek zmieni³a miejsce zamieszkania
i opuœci³a Broñsko. Now¹ przewodni-
cz¹c¹ zosta³a Aniela Wojciechowska, za-
stêpc¹ Stefania Kamiñska, sekretarzem
Marta Nêdza, a skarbnikiem Gra¿yna
Kmiecik. Pod przewodnictwem A. Woj-
ciechowskiej cz³onkinie ko³a bra³y czyn-
ny udzia³ w budowie œwietlicy wiejskiej,
z okazji utwardzenia drogi przez wieœ
w nowo otwartej œwietlicy przygotowa³y
przyjêcie i zabawê taneczn¹ dla tych, któ-
rzy j¹ budowali i zaproszonych goœci. Ów-
czesne ko³o organizowa³o wiele kursów
gotowania, pieczenia, wyszywania i ha-
ftowania a tak¿e zimowiska dla dzieci,

„Z³ote gody” KGW w Broñsku
baliki karnawa³owe i festyny z okazji
Dnia Dziecka.
Po œmierci Anieli Wojciechowskiej wy-
brano nowy zarz¹d. Przewodnicz¹c¹ zo-
sta³a Marta Nêdza, zastêpc¹ Teresa Woj-
ciechowska, sekretarzem Maria Skorac-
ka, skarbnikiem Gra¿yna Kmiecik. Tê
ostatni¹ póŸniej zast¹pi³a Barbara B³a¿e-
czek. Ten sk³ad zarz¹du utrzymuje siê do
dzisiaj i podtrzymuje chlubne tradycje
poprzedniczek. Wspólnie z Urszul¹ Bu-
liñsk¹ z Oœrodka Doradztwa Rolniczego
w Œmiglu organizuje ró¿nego typu kur-
sy, szkolenia, pokazy i degustacje. Panie
uczestnicz¹ w ró¿nego typu spotkaniach
kobiet organizowanych w Lesznie, orga-
nizuj¹ wieczorki taneczne, z których zysk
przeznaczaj¹ na zakup naczyñ do kuch-
ni, organizuj¹ tak¿e festyny, baliki dla
dzieci, uroczystoœci z okazji Dnia Senio-
ra i Dnia Kobiet, ogniska dla dzieci i m³o-
dzie¿y. Kilkakrotnie ju¿ wspólnie z przed-
stawicielkami innych kó³ gospodyñ wiej-
skich przygotowywa³y potrawy regional-
ne dla uczestników i goœci uroczystych
sesji Rady Miejskiej Œmigla w czasie Dni
Œmigla. Razem z Ko³em Gospodyñ Wiej-
skich w Czaczu panie z KGW w Broñsku

zorganizowa³y ju¿ kilka bardzo cieka-
wych wycieczek turystyczno krajoznaw-
czych - w 2002 roku do Zakopanego,
w 2003 r. do Trójmiasta, w 2004 r.
w Bieszczady, w 2005 r. na Mazur y,
w 2006 r. do Karpacza i Pragi, w 2007 r.
do Krakowa, Wadowic, Zakopanego, Bia-
³ego Dunajca i na S³owacjê.
Obecnie ko³o w Broñsku liczy 45 pañ
w wieku 30 do 83 lat.
W ramach obchodów tegorocznego ju-
bileuszu najpierw w koœcio³ach w Cza-
czu i Starym Bia³czu odprawione zosta-
³y msze œw. w intencji by³ych i obecnych
cz³onkiñ KGW. Nastêpnie w œwietlicy
wiejskiej w Broñsku odby³a siê uroczy-
stoœæ jubileuszowa, na któr¹ przybyli:
burmistrz Œmigla Wiktor Snela, wicebur-
mistrz ŒmiglaWies³awa Poleszak-Kra-
czewska wraz z ma³¿onkiem, ksi¹dz ka-
nonik Piotr Markiewicz z Czacza, ksi¹dz
Jaros³aw Olejniczak ze Starego Bia³cza,
prezes spó³ki „Œmigrol” Ryszard Forna-
lik, radny Jan Pietrzak wraz z ma³¿onk¹,
by³y kierownik szko³y w Broñsku Jan
Kamiñski z ma³¿onk¹, dyrektor Centrum
Kultury w Œmiglu Eugeniusz Kurasiñski,
so³tys Broñska Marcin Miœ z ¿on¹, so³-
tys Ksiêginek Franciszek £akomy z ¿on¹,
prezes kó³ka rolniczego w Broñsku Jó-
zef £abêdzki z ¿on¹.
Zaproszeni byli równie¿ sponsorzy KGW
w Broñsku. Spoœród nich przybyli – Grze-
gorz Stêpczak z ma³¿onk¹, Marek Sko-
racki z ma³¿onk¹, Roman Stopa, Stani-
s³aw Wilkiewicz z ¿on¹, Bogdan Maæko-
wiak i El¿bieta Ziêtkiewicz, która co roku
sponsoruje zakup s³odyczy dla dzieci na
baliki karnawa³owe i dni dziecka.
Po gratulacjach i ¿yczeniach z³o¿onych
przez goœci i wspania³ej kolacji wszyscy
bawili siê do wczesnych godzin rannych
przy muzyce zespo³u „Metrum”.

Komendantka Zlotu
Komendantka Hufca

phm. Magdalena Stachowska

Foto: FotoElf (!)
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Na koniec grudnia 2006 roku w ewidencji Powiatowego Urzêdu Pracy w Koœcianie zarejestrowanych by³o 2 826 bezrobotnych,
w tym 1 856 kobiet. Na koniec grudnia 2005 roku by³o to odpowiednio: 4 182 bezrobotnych, w tym 2 402 kobiety. Nast¹pi³
spadek liczby osób bezrobotnych z terenu powiatu koœciañskiego o 1356 osób, w tym o 546 kobiet.
Stopa bezrobocia na terenie powiatu koœciañskiego wynosi³a na koniec grudnia 2006 roku 10,6 %, na koniec grudnia 2005 roku
by³o to 15,2 %. Spadek wynosi³ zatem 4,6 punktu procentowego. W województwie wielkopolskim w analogicznym okresie by³o
to 2,8 punktu procentowego – na koniec grudnia 2006 roku stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim wynosi³a 11,8 %.
W skali ca³ego kraju na koniec 2006 roku stopa bezrobocia wynosi³a 14,9 %. By³o to o 2,7 pkt procentowego mniej ni¿ na dzieñ
31.12.2005.

Poni¿szy wykres przedstawia liczbê bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu koœciañskiego w latach 2005, 2006
i 2007.
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W pierwszym pó³roczu roku 2007 mo¿na w dalszym ci¹gu
mo¿na zaobserwowaæ spadek bezrobocia w powiecie ko-
œciañskim.

Bilans bezrobocia w powiecie koœciañ-
skim na dzieñ 30.06.2007 r. przedstawia
siê nastêpuj¹co:

Analiza rynku pracy

W Powiatowym Urzêdzie Pracy w Koœcianie zarejestrowanych jest ogó³em 1951 bezrobotnych, z tego 356 z terenu gminy
Œmigiel (216 kobiet i 100 osób do 25 r.¿.). Z miasta Koœciana zarejestrowanych jest 652 bezrobotnych, z gminy Koœcian 404,
z gminy Czempiñ 268, a z gminy Krzywiñ 271 osób. Ogó³em do PUP w miesi¹cu czerwcu 2007 roku wp³ynê³y 193 oferty pracy
(84 z Koœciana, 27 z gminy Czempiñ, 16 z gminy Krzywiñ, 23 z gminy Œmigiel i 40 z gminy Koœcian).
W PUP najwiêcej jest ofert pracy dla kierowców, piekarzy, spawaczy, operatorów wózków wid³owych, przedstawicieli handlo-
wych, pracowników budowlanych, stolarzy i sprzedawców.

Tak przedstawia siê bezrobocie w gminie Œmigiel, Czempiñ, Krzywiñ, Koœcian oraz mieœcie Koœcian od marca 2007 roku do
30.06.2007 roku.

W Gminie Œmigiel zarejestrowanych bezrobotnych d³ugoterminowych jest 132, w gminie Koœcian 199, w gminie Czempiñ
111, w gminie Krzywiñ 127, a w mieœcie Koœcian 309.

Opracowa³a Katarzyna Snela

 GMINA  
ŒMIGIEL  

(17.814 
mieszkañców)  

MIASTO 
KOŒCIAN 

(24.432 
mieszkañców) 

GMINA 
CZEMPIŃ 

(11.438 
mieszkañców) 

GMINA 
KRZYWIŃ 

(10.096 
mieszkañców) 

GMINA 
KOŒCIAN 

(15.410 
mieszkañców) 

 Miesiąc Liczba 
bezrobotnych 

Liczba 
bezrobotnych 

Liczba 
bezrobotnych 

Liczba 
bezrobotnych 

Liczba 
bezrobotnych 

Marzec 498 843 268 346 592 
Kwiecieñ 425 793 348 318 535 
Maj 358 667 299 310 468 
Czerwiec 356 652 268 271 404 
 

Bezrobocie według gmin województwa wielkopolskiego 
Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca 

Wyszczególnienie 
ogółem  kobiety do 25 roku życia długotrwale 

bezrobotni 

oferty pracy 
zgłoszone w 
miesiącu 
sprawozdawczym 

Liczba 
mieszkańców 

Powiat kościański 1951 1297 496 878 193 79.190 
G. miejska       
Koœcian 652 433 125 309 84 24.432 
G. miejsko-wiejskie       
Czempiñ 268 188 59 111 27 11.438 
Krzywiñ 271 181 94 127 16 10.096 
Œmigiel 356 216 100 132 23 17.814 
G.wiejska       
Koœcian 404 279 118 199 40 15.410 
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W czasie ca³ego rejsu smak tutejsze-
go wina i zapach rozmarynu kojarzyæ mi
siê bêdzie nierozerwalnie z „górami od-
grodzonym, krajem podanym ku ciep³emu
morzu, zwróconym ku niedalekim W³o-
chom, ku republice weneckiej niby ku wiel-
kiej historycznej latarni, krajem katolic-
kim, romano-w³oskim, przepad³ym w gó-
rach piar¿ystych, na rzekach, co nikn¹
w niewiadomych przepaœciach, na grotach
podziemnych rozpiêtym, krajem, u stóp
którego s³odko b³êkitnieje najb³êkitniejsze
z mórz…”.  Z l¹du dociera jednostajna
pieœñ mi³osna cykad, a ja niezauwa¿alnie
wkraczam wreszcie na dalmatyñskie tro-
py mistrza Wañkowicza.

Wyp³ywamy wczesnym rankiem.
Kurs na „per³ê Adriatyku” – Dubrownik.

Rejs na po³udnie z Marco Polo i mun-
dialem w tle

Emocje nastêpnych 5 dni przyæmie-
waj¹ nieco mój g³ówny cel, jakim jest
Dubrownik, a raczej s¹siaduj¹ca z nim,
niezwykle egzotyczna wysepka Lokrum.
To na niej odby³o siê przecie¿ zasadni-
cze misterium Melchiorowej relacji
z podró¿y „Batorym” po Adriatyku. Póki
co, atrakcje Hvaru, najd³u¿szej wyspy
Dalmacji i portu o tej samej nazwie, jak-
by ¿ywcem osadzonego w historycznej
scenerii sprzed kilkuset lat, wysuwaj¹ siê
na plan pierwszy. Wysuwaj¹ siê, lub ra-
czej wygrzmiewaj¹. Tak szybko, jak po-
ranna ods³ona pogody zast¹pi³a wczo-
rajsz¹ ch³odn¹ s³otê pe³nym s³oñcem
i ciep³¹ bryz¹ od morza, tak popo³udnio-
wa nag³a jej odmiana ukaza³a nam zgo³a
inne oblicze adriatyckiej aury – gwa³-
town¹ burzê z piorunami. Jej zwiastuny
dopad³y nas po przejœciu w¹skiego prze-
smyku miêdzy wyspami Šolta i Braè, na
wysokoœci archipelagu miniaturowych
wysepek Paklenih otoka, zawdziêczaj¹-
cych nazwê sosnowej ¿ywicy s³u¿¹cej do
konser wacji drewnianych kad³ubów
dawnych ³odzi. Spokojny dot¹d wiatr
szybko zamieni³ siê w silny szkwa³,
a chwilê póŸniej pioruny bi³y ju¿ w meta-
lowe konstrukcje masztów w górzystej
czêœci wyspy. Do portu wchodziliœmy
w strugach deszczu, konkuruj¹c o miej-
sce przy ma³ym nabrze¿u z kilkunasto-
ma innymi jednostkami.

Czerwcowa nawa³nica skoñczy³a siê
równie szybko, jak siê zaczê³a. Wielkie
ka³u¿e na bruku XVIII-wiecznego rynku
miejskiego Pijaca b³yskawicznie parowa-
³y w promieniach popo³udniowego s³oñ-
ca. Domy zbudowane z jasnego wapie-

Na dalmackich tropach Melchiora Wañkowicza
Grzegorz NowakLokrum – przeklêty raj na Adriatyku

nia i kryte rud¹, weneck¹ dachówk¹,
drewniane okiennice, wszêdobylskie,
dorodne palmy i agawy oraz las masztów
w basenie portowym przywo³ywa³ nie-
odmiennie egzotyczne wspomnienia
z równie romantycznych portów w No-
wym Œwiecie. Ten sam senny klimat cha-
rakteryzuj¹cy karaibskie wyspy na An-
tylach. Jak ¿ywe stanê³y mi w oczach
widoki z nurkowej wyprawy na Jamajkê:
Montego Bay, Negril, Ocho Rios. Bia³e
domy z zielonymi okiennicami, palmy,
brukowany ryneczek z ma³ym, wieko-
wym koœció³kiem i las masztów w por-
cie. Tylko muzyka i ludzie zupe³nie inni.

Cumujemy przy murowanym pirsie
naprzeciw miejskiego Arsena³u, w któ-
rym w 1612 roku powsta³ pierwszy pu-
bliczny teatr w Europie! I tutaj niespo-
dzianka; obok nas kotwiczy jacht z polsk¹
za³og¹ na pok³adzie, a wœród nich jest
i mieszkaniec Œmigla. Jednak ten œwiat
jest bardzo ma³y.

Rano szybki ³yk czarnej, gêstej jak
smo³a kawy w ma³ej kawiarence tu¿ przy
portowym nabrze¿u i wychodzimy w mo-
rze. PóŸnym popo³udniem, po przebyciu
ponad 30 mil morskich, k³aniamy siê
najs³awniejszemu podró¿nikowi œrednio-
wiecznej Europy – Marco Polo. Nocuje-
my w marinie ACI na wyspie Korèula,
ojczyŸnie tego wielkiego wagabundy.
Swoje wspomnienia z podró¿y do Chin,
spisa³ w ksi¹¿ce „Il milione”, znanej bar-
dziej jako „Opisanie œwiata”, bêd¹c jeñ-
cem wojennym w genueñskiej niewoli.
Z³oœliwi twierdz¹, ¿e nie tyle spisa³, co
po prostu wymyœli³, bo ju¿ wspó³czeœni
uznawali Marco Polo raczej za gawêdzia-
rza i fantastê, ni¿ naocznego œwiadka.
Tradycyjnie, rejsowym zwyczajem, wy-
bieramy siê póŸnym wieczorem na zwie-
dzanie miasta. Docieramy do wie¿y,
o której mówi siê, ¿e jest miejscem uro-
dzin Marco Polo, aby na miejscu prze-
konaæ siê, gdzie le¿y prawda. Stary dom
milczy, ale s¹siednie sklepiki pe³ne s¹
pami¹tek po wielkim korczulaninie. Spra-
wê przes¹dza kelner w pobliskiej kava-
nie (restauracyjce). Zapewnia, ¿e to
wszystko jest najprawdziwsz¹ histori¹
i raczy nas wyœmienitym lokalnym wi-
nem – bia³ym, s³odkim i mocno sch³odzo-
nym grk’iem z Korèuli (którego s³awa
dawno przekroczy³a granice wyspy) oraz
czerwonym plavac’em z okolic Orebièa,
modnej miejscowoœci po drugiej stronie
w¹skiego kana³u morskiego, oddzielaj¹-
cego wyspê od l¹du i bêd¹cego rajem dla
windserfingowców. Nie jest to jeszcze

rzeczywisty sta³y l¹d, bo Orebiè le¿y nie-
mal na koñcu d³ugiego, ponad 40-kilome-
trowego pó³wyspu Peljesaè, gdzie w 1999
roku po raz pierwszy nurkowa³em w Ad-
riatyku. U nasady Peljesaè’u, w g³êbi
Kana³u Stoñskiego, le¿y p³ytka zatoka,
w której w czasach niezale¿nej Republi-
ki Dubrownickiej (XV w.) zbudowano
wielk¹ salinê. By³o to strategiczne przed-
siêwziêcie, bo wytwórnia produkowa³a
tyle soli z wody morskiej, ¿e zaspokaja³a
nie tylko w³asne potrzeby republiki, ale
zapewnia³a monopol w handlu tym towa-
rem w ca³ej kontynentalnej czêœci ba³kañ-
skich ziem, przynosz¹c 2/3 wszystkich
dochodów tego ma³ego, kupieckiego
pañstewka.

Teraz pozdrawiam znajome miejsca
z oddali, bo wczesnym rankiem kieruje-
my siê ku odleg³ej o prawie 40 mil mor-
skich miejscowoœci Slano, le¿¹cej ju¿
w regionie dubrownickim. Ma³a zatocz-
ka s³abo chroni od silniejszych wiatrów,
st¹d postój przy pozbawionym „murin-
gów” nabrze¿u hotelowym jest dosyæ ry-
zykowny. Decydujemy siê na rzucenie
kotwicy w g³êbi zatoki, gdzie fala nie jest
tak dokuczliwa. Podp³ywamy do ma³ego
jachtu, który pierwszy wybra³ to miejsce.
Na rufie nazwa „Talinga Too” i oznacze-
nie portu macierzystego – Adelaide.
A wiêc Australijczyk! Z wiêkszym szacun-
kiem zerkamy na ma³¹, ale jak¿e dzieln¹
jednostkê, która pokona³a trzy oceany.
Z bliska widaæ niektóre, „oceaniczne” ga-
d¿ety tego niepozornego slupa, panele
baterii s³onecznych i wiatraczek genera-
tora pr¹du na rufie. Na pok³adzie wzoro-
wy ³ad i porz¹dek. Teraz widaæ równie¿
ma³y Union Jack z krzy¿em po³udnia na
niebieskim tle. W kokpicie pojawia siê
w³aœciciel. Wymieniamy serdeczne po-
zdrowienia.

Dostrajam ostroœæ lornetki i rozgl¹-
dam siê po zatoce. Slano sprawia nieco
przygnêbiaj¹ce wra¿enie. Mimo up³ywu
wielu lat, œlady ostatniej wojny chorwac-
ko-serbskiej s¹ ca³y czas widoczne. Czêœæ
domów jest ca³kowicie zniszczona, z da-
leka œwiec¹ puste oczodo³y wypalonych
okien. Spuszczamy gumowy ponton na
wodê i p³yniemy na brzeg. W otoczeniu
sosen pokrzywionych podmuchami mor-
skich wiatrów skromny pomnik ofiar
„serbsko-czarnogórskiej agresji z lat
1991-95 roku”. W zadumê wprawia sym-
boliczna wymowa obelisku – rozerwana,
na po³y ukrzy¿owana postaæ ludzka z su-
rowego mosi¹dzu…



sierpieñ/200716

7 lipca – Œmigiel
Ok. 515 poinformowano policjê o w³ama-
niu do jednej ze œmigielskich firm. W³a-
mywacze po sforsowaniu zabezpieczeñ
biura dokonali kradzie¿y faksu, monito-
ra, komputera, dwóch telefonów stacjo-
narnych. Skradzione mienie wyceniono
na kwotê ok. 4100 z³.

7 lipca – Wonieœæ
Ok. 1930 zatrzymano 46-letniego rowerzy-
stê z gm. Œmigiel, u którego badanie
wykaza³o 1,6 promila alkoholu w organi-
zmie.

14 lipca Barchlin-Poladowo
Oko³o godz. 1700 na drodze Barchlin-Po-
ladowo 23-letni mieszkaniec gminy Prze-
mêt, kieruj¹c Fiatem Bravo, z nieustalo-
nych dotychczas przyczyn nie zapanowa³
nad prowadzonym pojazdem i zjecha³ do
przydro¿nego rowu. W wyniku wypadku
obra¿eñ – urazu klatki piersiowej i rany
ciêtej stopy dozna³ 21-letni pasa¿er oraz
kierowca – w postaci st³uczenia pleców.
Policja apeluje do œwiadków, którzy je-
chali t¹ drog¹ we wskazanym czasie
o zg³oszenie siê do tutejszej Sekcji Ru-
chu Drogowego, tel. 065 5116262 lub na
telefon alarmowy. Czerwony Fiat Bravo,
jad¹c w stronê Poladowa, przed zdarze-
niem prawdopodobnie wyprzedza³ kilka
samochodów osobowych. Policja szcze-
gólnie jest zainteresowana kontaktem
z osobami, które jecha³y tymi pojazdami.

15 lipca – £uszkowo
Oko³o godz. 1730 na skrzy¿owaniu
w £uszkowie 21-letni mieszkaniec gmi-
ny Œmigiel, wyje¿d¿aj¹c samochodem
Renault Clio z drogi Zbêchy-£uszkowo,
nie udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu Fia-
towi Punto, kierowanemu przez 42-letnie-
go mieszkañca Œremu, jad¹cemu drog¹
Jerka-Œrem. W wyniku zderzenia siê po-
jazdów obra¿eñ cia³a dozna³ kierowca
Fiata – uraz miednicy. Trzy osoby jad¹-
ce Renault dozna³y ogólnych pot³uczeñ
– poszkodowani zostali przewiezieni do
szpitala.

24 lipca – Œmigiel
Oko³o godz. 715 na terenie jednego ze
œmigielskich placów budowy dosz³o do
wypadku przy pracy. Z wstêpnych usta-
leñ wynika, ¿e wykonuj¹cy prace dekar-
skie 35-letni mieszkaniec Œmigla spad³
z drabiny podczas wchodzenia na dach
budynku. Mê¿czyzna dozna³ za³amania
¿eber i rany ciêtej rêki. Badanie wykaza-
³o u poszkodowanego 2,5 promila alko-
holu w organizmie.

27 lipca – Bronikowo
Oko³o godziny 2315 zatrzymano kieruj¹c¹
rowerem 28-letni¹ mieszkankê gm. Ko-
œcian. Rowerzystka mia³a 2 promile al-
koholu w organizmie.

2 sierpnia – Karœnice
Ok. godz. 1040 kieruj¹cy Renault Clio 47-
letni mieszkaniec gm. Œmigiel, wyje¿d¿a-
j¹c z drogi podporz¹dkowanej, nie ust¹-
pi³ pierwszeñstwa jad¹cemu g³ówna

drog¹ motocykliœcie, w wyniku czego
dosz³o do zderzenia pojazdów. Motocy-
klista, 59-letni mieszkaniec gm. Œmigiel,
z po³amanymi ¿ebrami trafi³ do szpitala.
U kierowcy Renault badanie wykaza³o
0,6 promila alkoholu w organizmie. W sy-
tuacji takiej kodeks karny przewiduje dla
sprawcy karê 4,5 roku pozbawienia wol-
noœci.

2 sierpnia – Wonieœæ
Ok. godz. 1715 powiadomiono policjê
o ujawnieniu zw³ok mê¿czyzny na przy-
stanku autobusowym w Wonieœciu.
Z wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e 47-letni
mieszkaniec pow. leszczyñskiego mia³
tego dnia podj¹æ leczenie sanatoryjne
w miejscowym szpitalu. Wstêpne bada-
nie lekarskie i nasze oglêdziny wyklu-
czaj¹ udzia³ w tym zdarzeniu osób trze-
cich. Najprawdopodobniej przyczynê
zgonu wyjaœni sekcja zw³ok.

3 sierpnia – Œmigiel
Ok. godz. 2020 w Œmiglu na ul. Pó³nocnej
zatrzymano 47-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel, który kierowa³ motorowerem
wbrew s¹dowemu zakazowi.

5 sierpnia – gm. Œmigiel
Ok. 2000 policja zosta³a powiadomiona
o usi³owaniu w³amania do pomieszczeñ
magazynowych jednej z firm na terenie
gm. Œmigiel. Sprawca sp³oszony przez
uruchomione urz¹dzenie alarmowe
zbieg³. Wkrótce uda³o siê ustaliæ i zatrzy-
maæ osobê podejrzan¹ o usi³owanie w³a-
mania, któr¹ okaza³a siê 34-letnia miesz-
kanka gm. Œmigiel.
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K r z y ¿ ó w k a Kupon konkursowy „WŒ” nr 7/07
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

------------------------------------

------------------------------------

Og³oszenia drobne

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

Sprzeda¿ trocin
tel. (065) 5 11 76 42
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

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

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

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

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

Zak³adanie p³ytek
tel. 661 056 039

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Studentka matematyki udzieli korepety-
cji – szko³a podstawowa, gimnazjum,
œrednia
tel. 665 120 330

Monta¿ anten RTV-SAT
tel. 608 065 913

Sprzedam tanio u¿ywany bojler elek-
tryczny 50 l.
tel. 603 915 695

Karcher – 664 433 970

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

Elektryk 609 270 126

Przyjmê do pracy w wytwórni opakowañ
– W³oszakowice
tel. (065) 5 370 057.
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Pionowo:

1. dowód odniesionego zwyciêstwa
2. cielêce na talerzu
3. ¿artem na rêce
4. kartka z cen¹
5. oddziela piêtra
6. izba
7. du¿a, zniszczona szafa

12. solenizantka z 16 VI

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 7/07
brzmia³o: „KANIKU£A”.
Nagrodê – publikacje regionalne – otrzy-
muje Daniela Miko³ajczak ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultu-
ry w Œmiglu.

14. zimna tafla
16. pierwsza kobieta
17. nie do pozazdroszczenia
19. dusigrosz
21. ... cytrynowy w kuchni
23. szczyt masztu
25. np. mercedes
26. wzór, model
27. mucha lub osa
29. trochê szczêœcia

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

Poziomo

1. t³umok, paczka
5. wisz¹cy kawa³ ludu
8. wynik kontroli technicznej
9. w g³êbi kniei

10. ¿ar³oczna ryba
11. mleczny napój
13. obok dramatu
15. szusuje na czas
18. drobne roœliny zarodnikowe
20. bona
22. grecka litera
24. u remiza - wisz¹ce
26. kamieñ szlachetny
28. badany w aerodynamice
30. grubianin, ordynus
31. kapitulacja
32. poza lini¹ boiska

Nieopodal wiejski koœció³ek z bia³e-
go wapienia w otoczeniu wysmuk³ych
cyprysów. Jak wszystkie budynki w tej
miejscowoœci, uderza jasna dachówka
nowego poszycia dachu. Nietrudno do-
myœliæ siê, dlaczego. ¯ycie toczy siê jed-
nak swoj¹ drog¹ i wojenne rany powoli
zabliŸniaj¹ siê. S³yszê narastaj¹cy jazgot
wielu klaksonów samochodowych. Za
chwilê kawalkada pojazdów ozdobionych
chorwackimi flagami wtacza siê z ha³a-
sem do wsi. M³odzi ludzie ubrani s¹
w bia³o-czerwono-niebieskie stroje: czap-
ki, koszulki, szaliki. Prawda, dziœ mun-
dialowy mecz Chorwacja-Brazylia.

Uroki rejsu sprawiaj¹, i¿ odstajê ca³-
kowicie od rzeczywistoœci ostatnich kil-
ku dni. Futbol zupe³nie mnie nie intere-
suje, jednak postanawiam wybraæ siê
wieczorem do wsi, aby przyjrzeæ siê zwy-
czajom tutejszych kibiców pi³karskich.
Mecz ma byæ rozegrany dopiero za kil-
ka godzin, ale atmosfera sportowego
œwiêta siêga ju¿ zenitu. Wszyscy mówi¹

tylko o jednym – o pi³ce. Oko³o 18-tej l¹-
dujemy w jednej z miejscowych kavan.
Na œcianie obowi¹zkowy, panoramiczny
ekran plazmowego TV. Zamawiamy ko-
lacjê z du¿¹ karafk¹ lokalnego, czerwo-
nego wina i obserwujemy dyskretnie fa-
nów chorwackiej dru¿yny. Wokó³ strze-
laj¹ coraz liczniejsze petardy i fajerwer-
ki. Flagi w rêkach, stroje i „makija¿e”
w narodowych barwach na twarzach.
Mê¿czyŸni, kobiety, nawet ma³e dzieci.
Sportowa feta. Chorwacki hymn wszy-
scy œpiewaj¹ na stoj¹co. Jest du¿o alko-
holu, ale ¿adnych ekscesów. Przewa¿a
zdecydowanie optymizm i wiara w zwy-
ciêstwo. Potem, w miarê up³ywu czasu,
entuzjazm s³abnie. Brazylia zdobywa
bramkê i wygrywa ca³e spotkanie. Dys-
kretnie usuwamy siê na nasz jacht. Nie
wiem dlaczego, ale ¿a³ujê, ¿e chorwacka
dru¿yna dozna³a dziœ pora¿ki.

cdn.

ci¹g dalszy ze str. 15
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Podczas odbywaj¹cych siê w Warsza-
wie w dniach 12-18.07 Mistrzostwach
Europy w szermierce na wózkach, repre-
zentanci Polski zdobyli 9 medali indywi-
dualnych i 4 dru¿ynowe, w tym 3 z³ote,
3 srebrne i 7 br¹zowych. W mistrzo-
stwach wystartowa³o ok. 100 zawodni-
ków z 11 krajów. Kibicowa³a im niepe³-
nosprawna Mirka ze Œmigla z mam¹
i siostr¹ – emocji by³o du¿o. Okazuje siê,
¿e niepe³nosprawni mog¹ byæ tak¿e ak-
tywnymi zawodnikami i kibicami. Wyjazd
zorganizowa³ szkolny Klub „Jantar” w Ra-
cocie.

Walki szermiercze s¹ bardzo dyna-
miczne i odbywaj¹ siê w szpadzie, flore-
cie i szabli.
Podstawowym celem jest trafienie prze-
ciwnika swoj¹ broni¹ (ciêciem lub

pchniêciem). Akcjê trzeba przeprowa-
dziæ tak, by przeciwnik nie trafi³ pierw-
szy. Zawodnicy walcz¹cy floretem siedz¹
w takiej odleg³oœci od siebie, by jeden
dotyka³ koñcem broni wewnêtrznego
zgiêcia ³okcia przeciwnika (lub po³owy
bicepsa w kat. zawodników „C”). W przy-
padku szabli i szpady koniec broni doty-
ka ³okcia. Wózki s¹ przymocowane do
pod³o¿a, ale zawodnicy zachowuj¹ swo-
bodê ruchu. We florecie atakowaæ mo¿-
na tylko tu³ów, a walcz¹c szabl¹ lub
szpad¹ – ca³e cia³o powy¿ej pasa. Trafie-
nia sygnalizowane s¹ dziêki elektronicz-
nemu (12 V) sprzê¿eniu ubrania zawod-
nika i broni. Œwiat³o kolorowe oznacza
celne trafienie, bia³e – niecelne.
Szermierka na wózkach (oprócz trady-
cyjnego podzia³u: kobiety – mê¿czyŸni)

Uprzejmie informujê, i¿ w okresie od
3 wrzeœnia do 17 wrzeœnia 2007 r. w Urzê-
dzie Miejskim Œmigla bêd¹ przyjmowa-
ne wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego.
Stypendium przys³uguje uczniowi, u któ-
rego w rodzinie dochód nie przekracza
351,00 z³ netto na osobê oraz wystêpuje
co najmniej jeden z wymienionych czyn-
ników: bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ,
ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba, wielo-
dzietnoœæ, brak umiejêtnoœci wype³niania
funkcji opiekuñczo-wychowawczych, al-
koholizm lub narkomania, a tak¿e gdy
rodzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o zda-
rzenie losowe.
Wnioski dostêpne s¹ w szko³ach
oraz w Urzêdzie Miejskim Œmigla, pok.
13.

Og³oszenie!!!

Mistrzostwa Europy w szermierce na
wózkach.

jest podzielona na 3 kategorie. W kate-
gorii „A” walcz¹ zawodnicy po amputa-
cjach nóg lub z niedow³adem, którzy
maj¹ swobodê ruchu tu³owia i r¹k; w ka-
tegorii „B” zawodnicy po urazie rdzenia
krêgowego nóg lub z minimalnym nie-
dow³adem r¹k; w kategorii „C” – osoby
z ca³kowitym bezw³adem nóg i niedow³a-
dem r¹k – zawodnicy tej kategorii nie
bior¹ udzia³u w paraolimpiadzie.

M.A.

Wielkopolski Zwi¹zek Tenisa Sto³o-
wego podsumowa³ sezon 2006/2007.
W minionym okresie w naszym woje-
wództwie do rywalizacji w tej dyscypli-
nie sportu przyst¹pi³o  77 klubów.  W kla-
syfikacji zespo³owej bezkonkurencyjni
byli zawodnicy KS Stella Gniezno, któ-
rzy ³¹cznie zdobyli 15.653 punkty. M³o-
dzie¿ z Klubu Sportowego  Polonia Ar-
sena³ Œmigiel   wywalczy³a 7.254 punkty
i pi¹te  miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Trochê s³absi okazali siê zawodnicy
GLKS Orlêta Czacz, którym  zdobycie
3777 punktów pozwoli³o na zajêcie jede-
nastego miejsca. Kluby z naszej gminy
okaza³y siê najlepsze w rejonie leszczyñ-
skim.
W rankingu Polskiego Zwi¹zku Tenisa

Klasyfikacja ogólna wspó³zawodnictwa
w tenisie sto³owym – podsumowanie sezonu.

Sto³owego  KS Polonia Arsena³ zaj¹³
3.miejsce w Wielkopolsce i 54. w klasyfi-
kacji krajowej, a GLKS Orlêta Czas upla-
sowa³ siê na 12. pozycji w województwie
i 138. w rankingu ogólnopolskim.
W rywalizacji indywidualnej kadetek
(startowa³y 42 zawodniczki) Justyna
¯urek zajê³a czwarte  miejsce a jej sio-
stra Ewelina ¯urek szóste.  Do wspó³za-
wodnictwa w kategorii juniorek przyst¹-
pi³o 38 dziewcz¹t. Aleksandra Bucher
z GLKS Orlêta Czacz  uplasowa³a siê  na
trzecim miejscu, tu¿ za ni¹ Weronika
¯urek z Polonii Arsena³.  Drug¹ dziesi¹t-
kê zawodniczek rozpoczynaj¹ Sandra
Mazurek (Polonia Arsena³) i Estera Obie-
ga³a (Orlêta Czacz).Bardzo dobrze wio-
d³o siê naszym juniorom. £ukasz Szy-

mañski z Polonii Arsena³ pokona³ wszyst-
kich 114 zawodników. Micha³ Gzylko-
wiak zosta³ sklasyfikowany na siódmej
pozycji a Jêdrzej Skrzypek na siedemna-
stej. W minionym roku szkolnym do ry-
walizacji przyst¹pi³o 101 kadetów. Najlep-
si œmigielscy zawodnicy w tej kategorii 
to Mateusz Skorupiñski– miejsce 8, Prze-
mys³aw Grzesiewicz – miejsce 10 i Woj-
ciech Przybylski –14. Wœród m³odzików
drugie miejsce, pokonuj¹c 86 rywali,
wywalczy³ Kacper Raksimowicz. Najlep-
szy z naszych m³odzie¿owców Dariusz
Szymañski zaj¹³ pi¹te miejsce.  W  gro-
nie seniorów Tadeusz Koz³owski sklasy-
fikowany zosta³ na   dziesi¹tej pozycji.   

tekst M. Ka³ek

Burmistrz Œmigla
/-/ Wiktor Snela

28 lipca odby³ siê 24. Maraton po Zie-
mi Puckiej. Trasa przebiega³a przez kil-
ka gmin z met¹ w Pucku. Z naszego re-
gionu dobrze zaprezentowali siê mara-
toñczycy z „Gryfu” Przysieka Polska –
w kat. pow. 30 lat Jakub Wojciechowski
– 12m., pow. 40 lat – Ireneusz Koller 9 m.,
Micha³ Szkudlarek, pow. 70 lat 1m. Pan
Micha³ by³ najstarszym uczestnikiem
maratonu. Dla J. Wojciechowskiego by³
to drugi w tym roku maraton, natomiast
ju¿ czwarty M. Szkudlarka i I. Kollera.
Zawodnicy przygotowuj¹ siê do nastêp-
nego maratonu, który odbêdzie siê we
wrzeœniu w Œwinoujœciu.

M.D.

Nasi maratoñczycy
Gimnazjum nr 4 w Lesznie zorgani-

zowa³o zajêcia szermiercze. Prowadzi je
mistrz œwiata we florecie S³awomir Mo-
cek. Zainteresowani codziennie przy-
chodz¹ na zajêcia, które trwaj¹ od godz.
1000 do 1230. Rozpoczyna je poranna roz-
grzewka. S¹ to æwiczenia wzmacniaj¹ce
miêœnie nóg i r¹k, bêd¹ce wstêpem do
prawid³owych kroków szermierczych.
Od wrzeœnia zaczynaj¹ siê treningi dla
osób chc¹cych nauczyæ siê tej interesu-
j¹cej, a zarazem trudnej dyscypliny spor-
towej.

Agnieszka Adamczak
i Beata Apolinarska

Wakacje z szermierk¹



Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmig³u
zaprasza wszystkich chêtnych do udzia³u

 w

IV OTWARTYCH MISTRZOSTWACH GMINY ŒMIGIEL
W „BULE”

Niedziela, 26 sierpnia 2007 r. godz. 900.  Tereny rekreacyjne sportowe przy Centrum Kultury w Œmiglu
Kategorie:

- pary (g³ówna kategoria mistrzostw)
- kobiety,
- dzieci i m³odzie¿,

zg³oszenia w dniu zawodów w sekretariacie do godz. 800, (obowi¹zuje wpisowe p³atne w dniu zawodów).
Organizator zapewnia puchary, nagrody i ciep³y posi³ek dla uczestników zawodów.

Impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê.
Szczegó³owych informacji udziela organizator – tel. 065 518-93-34

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w imprezie.



„W Robaczynie lato na sportowo minie”


