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13 sierpnia odby³a siê XIII sesja Rady
Miejskiej Œmigla. Skarga, która wp³ynê-
³a od Rady Rodziców Samorz¹dowego
Gimnazjum w Œmiglu na dzia³alnoœæ bur-
mistrza Œmigla, by³a przyczyn¹ zmiany
w porz¹dku posiedzenia. Po jej odczyta-
niu zadecydowano o powo³aniu komisji
doraŸnej, maj¹cej wyjaœniæ zaistnia³e w¹t-
pliwoœci. W w/w komisji pracowaæ bêd¹
Maria Bia³as, W³odzimierz Drótkowski,
Wies³aw Kasperski i Tadeusz Wasielew-
ski.
Radni podjêli uchwa³ê o nadaniu tytu³u
Pomnika Przyrody kolejnemu z dêbów,
rosn¹cych opodal wsi Ksiêginki. Jak wy-
jaœni³ radny Jan Pietrzak, drzewo na wy-
sokoœci 130 cm w obwodzie mierzy 750
cm, a obwód przy samym dole wynosi
850 cm. Rada po zapoznaniu siê z opini¹
komisji planowania przestrzennego i ko-
misji finansowej wyrazi³a zgodê na od-

p³atne nabycie gruntów po³o¿onych
w Œmiglu oraz na sprzeda¿ w drodze
przetargu dzia³ek po³o¿onych w Przysie-
ce Polskiej. Radni wyrazili równie¿ zgo-
dê na skrócenie umowy leasingowej
i sprzeda¿ w drodze bezprzetargowej
obecnemu dzier¿awcy nieruchomoœci
stanowi¹cej Zak³ad Ceramiki Budowla-
nej w Niet¹¿kowie. Barbara Kuderska,
kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
przedstawi³a radzie opracowan¹ przez
pracowników OPS i Oœrodek Kszta³ce-
nia S³u¿b Spo³ecznych i Socjalnych Cen-
trum AV w Czêstochowie Strategiê Inte-
gracji i Rozwi¹zywania Problemów Spo-
³ecznych Gminy Œmigiel na lata 2007-
2013, bêd¹c¹ oœmioletnim planem dzia-
³ania tej instytucji, obejmuj¹cym m.in.
zadania z zakresu wsparcia rodziny
i osób zagro¿onych wykluczeniem spo-
³ecznym oraz wzmocnienia spo³ecznoœci

Cel – pozyskiwanie œrodków. Takie
g³ówne zadanie ma od kilku miesiêcy
jedna z pracownic Urzêdu Miejskiego
Œmigla. Obecne w³adze samorz¹dowe
postanowi³y utworzyæ stanowisko pracy
dla osoby, która bêdzie siê specjalizowaæ
w wyszukiwaniu og³aszanych konkursów
grantowych, a nastêpnie pisaniu do nich
wniosków. W ten sposób organizacje spo-
³eczne, so³ectwa, czy nawet urz¹d i jed-
nostki mu podleg³e mog¹ dziœ liczyæ na

XIII sesja Rady Miejskiej Œmigla lokalnej w rozwi¹zywaniu problemów
i zaspakajaniu jej podstawowych potrzeb.
Ustawa o finansach publicznych na³o¿y-
³a na gminê obowi¹zek z³o¿enia w formie
uchwa³y informacji o inwestycjach,
w zwi¹zku z którymi samorz¹d zamierza
wyst¹piæ o œrodki z programów operacyj-
nych Unii Europejskiej. Lista inwestycji
nie zastêpuje jednak Wieloletniego Pla-
nu Inwestycyjnego ani go nie zmienia.
Odpowiadaj¹c na pytania radnych, bur-
mistrz przedstawi³ stanowisko Minister-
stwa Rolnictwa dotycz¹ce ulg w podatku
rolnym, zwi¹zanym z nak³adami ponie-
sionymi na wykonanie p³yt oborniko-
wych. Aby unikn¹æ podwójnego skorzy-
stania z pomocy publicznej, rolnik sam
wybiera formê pomocy – korzysta z do-
p³at lub ulgi podatkowej. Sesjê zakoñczy³
poczêstunek chlebem, który burmistrz,
jako gospodarz gminy, otrzyma³ na uro-
czystoœciach do¿ynkowych w Broniko-
wie.

190 tysiêcy dla naszej gminy
fachowe wsparcie w przypadku chêci siê-
gniêcia po œrodki pozabud¿etowe dla re-
alizacji swoich statutowych celów.
Efekty s¹ ju¿ widoczne. Niebagatelna
kwota, bo ponad 190 tysiêcy z³otych, po-
zyskanych w tym krótkim czasie dla
gminy m.in. na renowacjê zabytków sa-
kralnych, inwentaryzacjê wiatraków,
ochronê dóbr kultury, budowê obiektów
sportowych, dofinansowanie godzin po-
zalekcyjnych w szko³ach, komputery dla

œwietlic wiejskich, wakacje i wypoczynek
dla dzieci i m³odzie¿y, festyny rodzinne,
a nawet naukê jêzyków obcych w znacz¹-
cy sposób pozwala odci¹¿yæ samorz¹do-
wy bud¿et.
Dzia³aj¹ce w gminie organizacje spo³ecz-
ne maj¹ teraz szansê, aby skorzystaæ
z okazji i za poœrednictwem kompetent-
nej osoby napisaæ wnioski grantowe. Bar-
dziej doœwiadczonym organizacjom pra-
cownica s³u¿y rad¹ b¹dŸ udziela konsul-
tacji.

 A.Kasperska

Informacja Urzêdu Miejskiego Œmigla
dotycz¹ca powszechnej wymiany

dowodów osobistych

Ju¿ wkrótce dowody osobiste starego typu (tzw. ksi¹¿eczkowe) strac¹ swoj¹ wa¿noœæ, bowiem z dniem 31 grudnia 2007
roku mija ostateczny termin sk³adania wniosków o ich wymianê.

W zwi¹zku z tym wszyscy, którzy nie wymienili tego dokumentu powinni zrobiæ to jak najszybciej, poniewa¿ bez wa¿nego
dowodu osobistego nie bêdzie mo¿na miêdzy innymi:

- za³atwiæ formalnoœci w urzêdach
- odebraæ listu poleconego na poczcie
- odebraæ renty i emerytury
- wzi¹æ kredytu bankowego
- sprzedaæ lub kupiæ mieszkanie, itp.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego prosimy sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim Œmigla, pokój nr 11 w godzinach pracy
Urzêdu to jest:
w poniedzia³ki w godzinach: 8.00-16.00
od wtorku do pi¹tku w godzinach: 7.00-15.00

Pocz¹wszy od dnia 10 wrzeœnia 2007 roku wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane bêd¹ dodatko-
wo w ka¿dy poniedzia³ek od godziny 16.00- 18.00

M. Ka³ek
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- Nasze spotkania to ju¿ tradycja – powie-
dzia³ profesor Janusz Czebreszuk, wita-
j¹c zebranych na stanowisku archeolo-
gicznym w Bruszczewie, podczas zorga-
nizowanego tam ju¿ po raz czwarty „dnia
otwartego”. Z roku na rok coraz szersze
grono osób przyje¿d¿a w wyznaczonym
dniu na bruszczewskie wykopaliska, aby
na w³asne oczy zobaczyæ licz¹ce ponad
cztery tysi¹ce lat pozosta³oœci po osadzie
ludzkiej. Tego lata, 28 sierpnia, ponad sto
dwadzieœcia osób przyby³o, by stan¹æ
w miejscu, gdzie kilkadziesi¹t wieków
temu têtni³o ¿ycie. Dla niezmotoryzowa-
nych Urz¹d Miejski Œmigla tradycyjnie
podstawi³ autobus, którym mogli doje-
chaæ i wróciæ do Œmigla. Niebawem ar-
cheolodzy zakoñcz¹ prace wykopalisko-
we i skupi¹ siê na badaniu wydobytych
skarbów minionej kultury, dlatego „dni
otwarte” dla wielu z tych osób by³y je-
dyn¹ okazj¹ do „dotkniêcia” prehistorii.
Dok³adnie trzy tygodnie temu w Urzê-
dzie Miejskim Œmigla odby³o siê nie-
mniej wa¿ne spotkanie informacyjne do-

Bruszczewo têtni¹ce ¿yciem
tycz¹ce prac wykopaliskowych w Brusz-
czewie. Oprócz gospodarzy gminy Œmi-
giel, tj. Wiktora Sneli – burmistrza Œmi-
gla i Jana Józefczaka – przewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej Œmigla, w spotkaniu
udzia³ wziêli prof. Janusz Czebreszuk,
prof. Marek Krêglewski – prorektor
UAM, Andrzej Jêcz – starosta koœciañ-
ski, Iwona Bereszyñska – przewodnicz¹-
ca Rady Powiatu Koœciañskiego, Ryszard
Fornalik – wiceprzewodnicz¹cy Rady
Powiatu Koœciañskiego, Jacek Bartko-
wiak – p.o. dyrektora Departamentu Kul-
tury Wielkopolskiego Urzêdu Marsza³-
kowskiego, £ucja Gajda – kierownik
Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabyt-
ków Delegatura w Lesznie, Wies³awa
Poleszak-Kraczewska – zastêpca burmi-
strza Œmigla, Maciej Wiœniewski – sekre-
tarz Œmigla. Goœcie zwiedzili teren wy-
kopalisk, a nastêpnie wys³uchali wyk³a-
du prof. Janusza Czebreszuka na temat
dorobku prac wykopaliskowych w Brusz-
czewie.
Przypomnijmy; 24 lutego 2006 r. przed-

W œmigielskich ksiêgarniach, skle-
pie „ASTRA” oraz Bibliotece Publicznej
mo¿na ju¿ zakupiæ nowo wydane przez
dzia³ promocji pocztówki z zabytkami
i urokliwymi zak¹tkami gminy. Cztery
kartki przedstawiaj¹ m.in. zabytki sakral-
ne, skwery, œmigielskie uliczki, rynek,
a tak¿e wiatraki.
Wizerunek miasta wzbogaci³y nowe ga-
bloty informacyjne, które stanê³y na ryn-
ku oraz przed Urzêdem Miejskim w Œmi-
glu. Jedna z nich, usytuowana przed urzê-
dem, dodatkowo zosta³a wyposa¿ona
w plan miasta i gminy oraz krótk¹ infor-
macjê sygnalizuj¹c¹ przejezdnym odkry-
cie prehistorycznego grodu w Bruszcze-
wie.
Urz¹d wznowi³ ponadto promocyjn¹ ulot-
kê, która zawiera t³umaczon¹ na jêzyk
francuski i niemiecki skondensowan¹ in-
formacjê o gminie.
Niebawem równie¿ w ca³ym kraju bêdzie

Wyœlij pozdrowienia ze Œmigla!

stawiciele Zarz¹du Województwa Wiel-
kopolskiego, Zarz¹du Powiatu Koœciañ-
skiego, Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu i niemieckiego Chri-
stian-Albrechts Universytaet w Kilonii 
oraz burmistrz Œmigla podpisali porozu-
mienie o wspó³pracy, wyra¿aj¹c tym sa-
mym wolê wieloaspektowego wspó³dzia-
³ania w dziedzinie badañ naukowych oraz
ochrony i promocji dziedzictwa kulturo-
wego Europy, a tym samym dzia³añ na
rzecz badañ przy jednym z najwa¿niej-
szych stanowisk archeologicznych w Eu-
ropie Œrodkowej, jakim jest Bruszczewo.

tekst A. Kasperska

rozpropagowywana, finansowana ze
œrodków urzêdu, ulotka promuj¹ca œmi-
gielsk¹ kolejkê, opracowana i wydana

1 wrzeœnia w Che³kowie odby³ siê
„Festyn rodzinny”. Organizatorem by³a
Rada So³ecka Che³kowa.
Imprezê, której goœciem by³a wicebur-
mistrz  Œmigla Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska, poprowadzi³ Tomasz Bossy. Po
powitaniu zaprosi³ mieszkañców do
udzia³u w konkursach dla dzieci i doro-
s³ych. Atrakcj¹ wieczoru by³o pieczenie

kie³basek przy ognisku. Na zakoñczenie
odby³a siê zabawa taneczna.
Rada So³ecka dziêkuje sponsorom: Pie-
karni Piotra Lipowicza w Wonieœciu za
pyszny placek dro¿d¿owy oraz bu³ki,
Zarz¹dowi RKS Che³kowo za wsparcie
finansowe.

tekst Bogumi³a Stefan – so³tys, foto
Alfred Splisteser

Festyn rodzinny w Che³kowie

przez samorz¹d œmigielski i Instytut Pro-
mocji Kolei w Poznaniu.

Anita Kasperska
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Po raz drugi mieszkañcy Koszanowa
i Bruszczewa wspólnie œwiêtowali zakoñ-
czenie zbiorów p³odów rolnych. Do¿yn-
ki odby³y siê 18 sierpnia w wigwamie
w Bruszczewie . Podczas imprezy nie za-
brak³o przedstawicieli w³adz samorz¹do-

W sobotê, 25 sierpnia zosta³a zorga-
nizowana na sali w Broñsku przez  Radê
So³eck¹ wsi Nowy Bia³cz oraz Zwi¹zek
M³odzie¿y Wiejskiej zabawa do¿ynko-
wa.  Impreza spotka³a siê ze sporym za-
interesowaniem mieszkañców, którzy
bawili siê do bia³ego rana. Do tañca przy-
grywa³ zaprzyjaŸniony zespó³ METRUM.
Na uczestników czeka³y liczne niespo-
dzianki, m.in. odby³a siê loteria do¿yn-
kowa, podczas której mo¿na by³o wygraæ
np. kubki udojowe do dojarki, gumofil-

11 sierpnia Rada So³ecka Nowej Wsi
i grupa m³odzie¿y realizuj¹ca projekt pn.
„Zerwaæ z nud¹” zorganizowa³a festyn
rodzinny po³¹czony z otwarciem boisk do
pi³ki no¿nej i siatkowej. Symbolicznego
przeciêcia wstêgi dokona³ burmistrz
Œmigla Wiktor Snela w asyœcie Kingi, jed-
nej z najm³odszych uczestniczek impre-
zy. Zgodnie z za³o¿eniami rozegrano
mecz pi³ki no¿nej „¯onaci kontra kawa-
lerowie” i siatkowej  „Mê¿atki kontra
panny”. W pierwszym pojedynku lepsi
okazali siê „m³odzi”. Zwyciêzcom puchar
wrêczy³ burmistrz Œmigla. W pojedynku
w siatkówkê lepsze okaza³y siê panny.

Œwiêto plonów w Bruszczewie

Do¿ynki wiejskie w Broñsku

„Festyn rodzinny na sportowo”
Dziewczêta otrzyma³y puchar z r¹k rad-
nego Zenona Skorackiego. W czasie po-
jedynków pi³karskich panie z Centrum
Kultury w Œmiglu zorganizowa³y szereg
ciekawych konkursów sprawnoœciowych
dla najm³odszych.

wych. Obecni byli m.in. wicestarosta
koœciañski Edward Strzymiñski, bur-
mistrz Wiktor Snela, jego zastêpca Wie-
s³awa Poleszak-Kraczewska oraz prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Józef-
czak.
Dwa bochenki chleba, symbolizuj¹ce
doroczne plony, so³tysi Bruszczewa i Ko-
szanowa wrêczyli burmistrzowi oraz sta-
roœcie, aby ci zwyczajowo podzielili siê
nimi z zebranymi mieszkañcami. Obrzêd
do¿ynkowy w wykonaniu przedstawicie-
li zespo³u „¯eñcy Wielkopolscy” dope³-
ni³ tradycji.
Imprezie towarzyszy³ festyn oraz gry i za-
bawy dla dzieci, a tak¿e doros³ych.
Przedstawiciele obu wsi zagrali mecz pi³-

ce, wid³y, grabie, sznurek do presy, ³opa-
tê, winko domowej roboty, miot³ê, wia-
dra itp.
Dziewczyny ze Zwi¹zku M³odzie¿y Wiej-
skiej przygotowa³y kawiarenkê, w której
mo¿na by³o kupiæ ciasto domowej robo-
ty, sma¿one kie³baski oraz ciep³e napo-
je.
Impreza odby³a siê dziêki œrodkom finan-
sowym z bud¿etu gminy oraz du¿emu
zaanga¿owaniu m³odzie¿y z Nowego
Bia³cza i Broñska.

Tekst Anna Wojciechowska,
foto. Agata Wojciechowska

ki no¿nej, a pracownicy Centrum Kultu-
ry zorganizowali dla dzieci zabawy zrêcz-
noœciowe. O przysmaki na sto³ach zadba-
³y panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich,
a imprezê zakoñczy³a zabawa taneczna
przy muzyce zespo³u „New Live”.

tekst. A.Kasperska

Po czêœci sportowej ka¿dy móg³ spróbo-
waæ grochówki i chleba z wiejskimi spe-
cja³ami – domowym smalcem i ogórka-
mi. Wszyscy bawili siê przy dŸwiêkach
muzyki prawie do bia³ego rana.
Festyn odby³ siê w ramach akcji „Waka-
cje na sportowo”. Wspó³finansowany by³
ze œrodków Starostwa Powiatowego w
Koœcianie i Urzêdu Miejskiego w Œmiglu.

Organizatorzy dziêkuj¹ Pizzerii Italiano,
Marii Bobowskiej, Rafa³owi Okoniew-
skiemu za ufundowanie nagród dla za-
wodników, Piekarni B. P. Kaczmarek za
dostarczenie pieczywa, GMB Œmigiel za
udostêpnienie kuchni polowej, Romano-
wi Stachowskiemu za sêdziowanie me-
czów oraz wszystkim, którzy przyczynili
siê do zorganizowania imprezy.
Do zakoñczenia prac zwi¹zanych z pro-
jektem „Zerwaæ z nud¹” finansowanego
ze œrodków Fundacji J&S Pro Bono Po-
loniae pozosta³o tylko wysianie trawy na
boisku do pi³ki no¿nej.

tekst Anna Wieczorek – so³tys Nowej
Wsi.

foto Monika Ka³ek
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Festyn odby³ siê 25 sierpnia, a jego
organizatorami by³a Rada So³ecka Wo-
nieœcia, Starostwo Powiatowe w Koœcia-
nie i Centrum Kultury w Œmiglu.
Ju¿ pierwsza konkurencja rodzinna –
„rzuty do kosza”, w której brali udzia³
rodzic i dziecko, przynios³a wiele atrak-

19 sierpnia kilkadziesiêcioro dzieci
wziê³o udzia³ w festynie zorganizowanym
przez Zarz¹d Osiedla nr I oraz Centrum
Kultury w Œmiglu. Impreza odby³a siê na
boisku stra¿ackim. Przeprowadzono wie-
le ró¿norodnych konkurencji, m.in. bieg
z pi³eczk¹ na ³y¿eczce, strza³y pi³k¹ do
bramki, bieg z pi³k¹ hop-hop, slalom miê-
dzy palikami.
Nie by³o przegranych- wszyscy otrzymali

12 sierpnia by³ dniem szczególnym
w ¿yciu mieszkañców wsi Bronikowo
a zw³aszcza rolników, którzy obchodzili
tegoroczne œwiêto plonów. Uroczystoœci
rozpocz¹³ barwny korowód, który ulic¹
Wiejsk¹, przy dŸwiêkach skocznych
melodii kapeli „Wiarusy”, poprowadzi³
goœci do sali wiejskiej. Wœród nich byli
burmistrz Œmigla Wiktor Snela, wicebur-
mistrz Wies³awa Poleszak-Kraczewska,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla

„Ruszajmy siê razem” – festyn w Wonieœciu

Festyn dla dzieci - Osiedle nr 1

Bronikowskie œwiêto plonów
Jan Józefczak oraz dyrektor miejscowej
szko³y Janina Marciniak. W korowodzie
nie zabrak³o stra¿aków, a szczególnie
uhonorowani zostali starostowie do¿y-
nek: Beata Ceka i Leon Konieczny oraz
ks. kanonik Zbigniew Fengler, których
wioz³y przystrojone kolorowo bryczki.
Obrzêd do¿ynkowy prowadzony spraw-
nie przez Ireneusza Nowaka zosta³ za-
koñczony wystêpem „Wiarusów”. W go-
dzinach popo³udniowych pracownice

Centrum Kultury w Œmiglu zorganizowa-
³y rozrywkê dla najm³odszych mieszkañ-
ców, którzy mogli sprawdziæ swoje umie-
jêtnoœci w licznych grach i zabawach
zrêcznoœciowych. By³o te¿ coœ dla doro-
s³ych – zabawa taneczna przy muzyce
zespo³u „Trafix”.
Wspó³praca Rady So³eckiej wsi, Kó³ka
Rolniczego, Ko³a Gospodyñ Wiejskich
i Stra¿y Po¿arnej oraz licznych spo³ecz-
ników, sprawi³a ¿e bronikowskie œwiêto
plonów by³o szczególnie udane.

M.D.

nagrody w postaci s³odyczy i artyku³ów
szkolnych.
Dzieciom kibicowali licznie przybyli ro-
dzice, cz³onkowie Zarz¹du Osiedla oraz
wiceburmistrz Œmigla Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska. Na zakoñczenie stra-
¿acy rozpalili ognisko, przy którym ka¿-
de dziecko mog³o samo upiec kie³baskê.
Festyn zosta³ zorganizowany po raz
pierwszy. Fundusze na jego organizacjê
przeznaczono z dotacji bud¿etu gminy.

tekst i foto B. Jagodzik, D.Hampel

cji. Specjaln¹ nagrodê przeznaczon¹ dla
najm³odszego uczestnika konkursu ode-
bra³a Barbara Kamoda i jej 16 miesiêcz-
na pociecha. Równie¿ kolejne konkuren-
cje cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem
- slalom pi³karski, konkurs podbijania na
paletce pi³ki do tenisa sto³owego z jed-
noczesnym obrotem paletki, rzuty ringo
na krzy¿ak i odbijanie lotki na rakietce
do badmintona oraz chodzenie na minisz-
czud³ach. Najwiêcej emocji dostarczy³
jednak slalom rodzinny: dziecko bieg³o
slalomem miêdzy palikami, dobiega³o do
rodzica, który z kolei przechodzi³ przez
hula hop i wrzuca³ trzy pi³ki do kosza.
Ten atrakcyjny konkurs wygra³a Patry-
cja £awecka, a kolejn¹ specjaln¹ nagro-
dê odebra³a „superbabcia”, która kilka-

krotnie zast¹pi³a nieobecnych rodziców.
W rzucaniu ringo na krzy¿ak nieobec-
nych rodziców zastêpowali goœcie - wi-
ceburmistrz Wies³awa Poleszak – Kra-
czewska z ma³¿onkiem, Karol Kopienka,
Alfred Splisteser i cz³onkowie Rady So-
³eckiej. Pan Kopienka z Juli¹ Ratajczak
zajêli II miejsce. W czasie festynu wyst¹-
pi³y wokalistki Studia Piosenki „Muzol”.
Wszystkie dzieci uczestnicz¹ce w festy-
nie otrzyma³y s³odycze i lody, nie zabra-
k³o stoisk handlowych oraz bufetu. Po
konkursach zrêcznoœciowych dzieci ba-
wi³y siê przy muzyce, a o godzinie 2000

rozpoczê³a siê coroczna zabawa do¿yn-
kowa.
So³tys i Rada So³ecka dziêkuj¹ wszystkim
sponsorom, którzy przyczynili siê do
przeprowadzenia imprezy.

A.S.

2 wrzeœnia cz³onkowie Polskiego
Zwi¹zku Wêdkarskiego Ko³o Œmigiel
oraz sympatycy tej formy rekreacji spo-
tkali siê na kolejnym pikniku w Olejnicy.
Ju¿ wczesnym rankiem rozpoczêto rywa-
lizacjê w wêdkowaniu i zbieraniu grzy-
bów. Konkursy trwa³y do godziny 1200,
po czym sêdziowie ocenili zdobycze. Nie-
stety, zarówno wêdkarze jak i grzybiarze
nie mieli siê czym pochwaliæ. Grzybów
i ryb by³o ma³o, co nie przeszkodzi³o
w œwietnej zabawie wszystkich uczestni-

Festyn rekreacyjno – sportowy w Olejnicy
ków. Po nagrodzeniu zwyciêzców oraz
wyró¿nionych osób wszyscy przyst¹pili
do piknikowego posi³ku. Organizatorzy
serwowali kie³baski oraz kawê i placek
z owocami. Piknik zakoñczy³y konkuren-
cje sprawnoœciowe.
Atmosfera by³a wspania³a, a rozpiêtoœæ
wieku startuj¹cych wynosi³a od lat piê-
ciu do ponad siedemdziesiêciu. Najlep-
szym wrêczono dyplomy, a wszystkim
startuj¹cym nagrody rzeczowe. Organi-
zatorem festynu by³ Polski Zwi¹zek Wêd-

karski Ko³o Œmigiel oraz Oœrodek Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu.

Tekst i foto Zygmunt Ratajczak
OKFiR Œmigiel
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Francja 2007
Tego roku poznaliœmy tak¿e inne obli-

cze Francji - Alzacjê. Zwiedziliœmy Kayser-
berg – przepiêkne i malownicze miastecz-
ko po³o¿one w Wogezach. Ma³e, zabytko-
we kamieniczki sprawia³y wra¿enie, i¿ znaj-
dujemy siê w zaczarowanym œwiecie lalek.
Zachwyci³y nas krête i w¹skie uliczki pe³-
ne drobnych sklepików oferuj¹cych trady-
cyjne alzackie maskotki: skrzaty, czarow-
nice i tysi¹ce innych drewnianych zabawek
i ozdób. Tego dnia zwiedzaliœmy sami, bez
przewodników, tote¿ do woli mogliœmy
zachwycaæ siê tym niezwyk³ym miejscem.

Celem nastêpnej wyprawy by³o Xom-
put, miasteczko s¹siaduj¹ce z Gerardmer,
gdzie rok temu nasza grupa teatralna pre-
zentowa³a spektakl dla miejscowej publicz-
noœci. Miejscowoœæ po³o¿ona jest nad ³ad-
nym jeziorem, gdzie na obszernym pomo-
œcie mogliœmy odpocz¹æ i podziwiaæ piêk-
no okolicznej przyrody. Szkoda tylko, ¿e
pogoda tego dnia nie dopisa³a, gdy¿ by³o
wyj¹tkowo zimno i wietrznie.

Dzieñ póŸniej nasta³a chwila, na któr¹
czeka³am ca³y rok. To wyjazd do parku
rozrywki w Vittel, gdzie mogliœmy spró-
bowaæ swoich si³ na ska³kach, na wspinacz-
kowym torze przeszkód. Jak dziœ pamiê-
tam uczucie zmêczenia i satysfakcji, które
ogarnia³y mnie rok temu w tym samym
miejscu po zdobyciu szczytu. Teraz wspo-
mnienia zmobilizowa³y mnie do przejœcia
toru przeszkód jeszcze raz. Krótka powtór-
ka kursu zapinania i odpinania wspinacz-
kowych klamer oraz szybkie przypomnie-
nie zasad poruszania siê na skale. Jeszcze
tylko wybór ochronnego kasku i przypiê-
cie liny asekuracyjnej, która zapewni mi
bezpieczeñstwo i ruszam w górê. Muszê
przyznaæ, ¿e tym razem wyzwanie by³o o
wiele trudniejsze, gdy¿ przez ca³y czas
pada³ deszcz, który spowodowa³, i¿ drew-
niane przeszkody na trasie by³y bardzo œli-
skie. Wszyscy przemokliœmy do suchej
nitki, tote¿ w autobusie musieliœmy prze-

braæ siê w po¿yczone od naszych przyja-
ció³ suche ubrania. Wra¿enia podczas tej
wspinaczki by³y niesamowite i uwa¿am, ¿e
z³a pogoda tylko je wzbogaci³a. Nikt z nas
nie ¿a³owa³, ¿e tego dnia siê tam znalaz³,
a nawet poczuliœmy siê dumni z siebie,
gdy¿ po powrocie z toru zostaliœmy przy-
witani gromkimi brawami przez tych, któ-
rzy z zabawy zrezygnowali.

W Bresse zwiedzaliœmy fabrykê dom-
ków letniskowych, budowanych z suro-
wych, drewnianych bali. Mogliœmy zoba-
czyæ, jak takie domki powstaj¹ i ile pracy
trzeba w to w³o¿yæ. Pokazano nam, jak dzia-
³aj¹ maszyny, którym komputerowo zapro-
gramowano wymiary do ciêcia drewna,
odpowiednie do ka¿dego budynku. Stam-
t¹d udaliœmy siê do ma³ej fabryki cukier-
ków. W ca³ym pomieszczeniu panowa³ cu-
downy, s³odki zapach. Tak musia³a pach-
nieæ chatka Baby Jagi z bajki o Jasiu i Ma³-
gosi. Mogliœmy podziwiaæ, jak wytwarza siê
tysi¹ce cukierków ró¿nych kszta³tów i sma-
ków, a nastêpnie kupiæ te smako³yki w miej-
scowym sklepiku. Decyzja nie by³a wcale
³atwa. Wszystkie cukierki kusi³y kolorami,
smakami i pomys³owoœci¹ opakowañ. Na
szczêœcie ceny tych wyrobów by³y do prze-
¿ycia… Posileni s³odkoœciami wróciliœmy
na plac budowy chatek z drewna. Pomys³
nie bardzo nam siê podoba³, bo zrobi³o siê
bardzo zimno i pada³ ci¹g³y deszcz. Na
szczêœcie pokazano nam wnêtrze nowego
domku, który by³ ju¿ gotowy do sprzeda-
¿y. Podkreœlano, ¿e wszystkie wewnêtrz-
ne œcianki dzia³owe i ca³e jego wyposa¿e-
nie jest wykonane wy³¹cznie z drewna. Ku
naszemu zdziwieniu toaleta, prysznic i wan-
na wcale nie by³y drewniane, co nie ukry-
wam, trochê nas zawiod³o…

Tegoroczne zajêcia nastawione by³y na
liczne wyjazdy i zwiedzanie. Wycieczki da³y
nam mo¿liwoœæ nawi¹zania kontaktów
w wiêkszych grupach. Dziêki temu ju¿ po
kilku dniach pobytu na „Zielonej Wyspie”
wszystkie cztery grupy narodowe siê za-
przyjaŸni³y.

Nie sposób nie wspomnieæ o zajêciach
dodatkowych, które zapewnili nam francu-
scy gospodarze w Neufchateau. Drugiego
dnia pobytu uczestniczyliœmy w zajêciach
karate. By³am mile zaskoczona ciep³ym
przywitaniem z trenerem miejscowej sek-
cji – „sensejem”, który pamiêta³ mnie jesz-
cze z zesz³ego roku. Zajêcia te by³y jak
gdyby powrotem do czasów moich trenin-
gów, gdy przez trzy lata trenowa³am tê dys-
cyplinê w klubie w Koœcianie, natomiast
dla reszty uczestników by³o to zupe³nie
nowe doœwiadczenie. Nastêpnego dnia

Kuluary prezentacji w teatrze w Neufchate-
au; wszyscy m³odzi aktorzy wystêpuj¹ w jed-
nakowych czarnych strojach francuskich mi-

mów; w œrodku pani Bronis³awa Kus

Oficjalna prezentacja dorobku warsztatów
fotograficznych w teatrze w Neufchateau.

wiêkszoœæ z nich boleœnie odczuwa³a skut-
ki æwiczeñ i rozci¹gania miêœni. Innego
typu by³y zajêcia jogi. Tu na rozgrzewkê
otrzymaliœmy terapiê œmiechem. Jeszcze
d³ugo po æwiczeniach œmialiœmy siê do ³ez,
przypominaj¹c sobie wszystko po kolei.
PóŸniej nasta³a chwila medytacji, prawie
snu…Musieliœmy zupe³nie wy³¹czyæ siê
z otaczaj¹cego nas œwiata. Ws³uchaæ siê
w œpiew ptaków, szum drzew, powiewu wia-
tru. Ze spotkania wyszliœmy wyciszeni i zre-
laksowani, by³y one przyjemne i dla duszy,
i dla cia³a…

Ostatniego dnia pobytu w Neufchate-
au Francji mieliœmy wystêp w miejskim
teatrze. By³a to impreza zamkniêta, tylko
dla zaproszonych goœci. Do teatru przyby-
³o wielu miejscowych notabli z burmi-
strzem miasta na czele. Wystêpowaliœmy
wszyscy w jednakowych czarnych stro-
jach, dziewczyny mia³y w³osy upiête w ko-
ki, a wszyscy aktorzy pomalowane twarze.
Mieliœmy udawaæ sztywne roboty, tote¿
podczas wczeœniejszych prób uczyliœmy siê
mechanicznych ruchów i gestów. Ka¿de-
go z nas wyposa¿ono w du¿e, specjalne
blaszane plansze, zawieszone na naszych
piersiach i plecach. Przyklejono na nich
liczne fotografie, które zrobiliœmy przez
ostatnie dwa tygodnie. Po wystêpie odby³
siê ma³y bankiet dla goœci i uczestników.

Jeszcze tego samego wieczoru spako-
waliœmy siê i punktualnie o godzinie 1200

w nocy opuœciliœmy „Zielon¹ Wyspê”…
Byliœmy pierwsz¹ grup¹, która wyje¿d¿a-
³a z goœcinnego Neufchateau. Po¿egnania
zawsze bol¹ i smuc¹. Ujawniaj¹ siê wtedy
wszystkie uczucia i nikt ich siê nie wsty-
dzi. Staraliœmy siê chwile po¿egnania mak-
symalnie wyd³u¿yæ, ¿egnaliœmy siê z przy-
jació³mi po 3-4 razy, nie mog¹c uwierzyæ,
¿e to ju¿ koniec wspania³ej przygody, któ-
ra trwa³a przez dwa ostatnie tygodnie.
W takich chwilach widaæ, jak niewiele cza-
su potrzeba ludziom, aby zaprzyjaŸniæ siê
i przyzwyczaiæ do siebie. Wyla³o siê wiele
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Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyja-
ció³ Francji w Œrodzie Wielkopolskiej za-
prosi³o kapelê „Wiarusy” ze Œmigla na 40-
lecie Miêdzynarodowych Targów Sera
i Wina w La Capelle we Francji, które od-
by³y siê w dniach od 1-3 wrzeœnia. Z Pol-
ski zaprezentowano wyroby rzemieœlni-
ków z Wielkopolski oraz ze Œrody, wyro-
by rêkodzie³a artystycznego i pokaz wy-
konywania portretów o³ówkiem. Oprócz
wystawców by³a tak¿e delegacja w³adz sa-
morz¹dowych ze starost¹ œredzkim Pio-
trem Piekarskim i wiceburmistrzem
Œrody Rafa³em Piechowiakiem.
Nasza kapela sw¹ muzyk¹ uprzyjemnia³a
zwiedzanie stoisk targowych miêdzynaro-
dowych wystawców. Przygrywaliœmy tak-
¿e podczas bankietów dla delegacji pol-
skiej i innych goœci. By³y tak¿e wystêpy

„Wiarusy” we Francji
na scenie oraz wspólny koncert z kapela-
mi szkock¹, bawarsk¹ i francusk¹. Nasze
wystêpy nagradzano ogromnymi brawa-
mi. Grupie m³odzie¿y francuskiej tak
spodoba³a siê piosenka „Sz³a dzieweczka
do laseczka”, ¿e refren œpiewano razem
z nami, klaszcz¹c w d³onie. Otrzymaliœmy
wiele pochwa³ od delegacji polskiej
i uczestników targów oraz bankietów.
Podczas pobytu we Francji byliœmy za-
kwaterowani w prywatnych mieszkaniach
cz³onków Towarzystwa Francusko-Pol-
skiego. Mi³a atmosfera sprawi³a, ¿e nawi¹-
zaliœmy znajomoœci pomimo trudnoœci jê-
zykowych. Do naszej kapeli do³¹czy³ mu-
zyk francuski graj¹cy na saksofonie. Za-
skoczy³a nas szczeroœæ oraz otwartoœæ go-
spodarzy. Okaza³o siê, ¿e niektórzy maj¹
polskie korzenie i znaj¹ jêzyk polski.

Weronika Nowak

W drodze powrotnej  - ca³a grupa na rynku
w Alzey w Niemczech, w Nadrenii-Palatyna-

cie. Pani Lidia Binzel (druga z prawej),

¿a³osnych ³ez, pozosta³y ciep³e wspomnie-
nia (które nigdy nie przemin¹) oraz nadzie-
ja na powrót i kolejne spotkanie z tyloma
wspania³ymi przyjació³mi z tylu krajów…

Kolejnym celem naszej podró¿y jest
teraz stolica Francji – Pary¿. Wra¿enia pod-
czas jego zwiedzania, to temat na osobne
wspomnienia.

Z naszym tegorocznym wyjazdem zwi¹-
zane s¹ dwie anegdoty. Bardzo zapamiêta-
³am wizytê w pewnym francuskim pubie
w Neufchateau, tu¿ przed naszym polskim
wieczorem. Byliœmy trochê zniecierpliwie-
ni, gdy¿ obawialiœmy siê, ¿e nie zd¹¿ymy
z kolacj¹ na czas, a pobyt w pubie siê wy-
d³u¿a³. Wtedy pan Janusz wys³a³ sms-a do
pana Wojtka o treœci, która rozœmieszy³a
mnie do ³ez i która na d³ugo zapewne utkwi
mi w pamiêci: „ Rachel mówiæ: my siê nie
œpieszyæ, barszcz poczekaæ, sernik nie ucie-
kaæ”. Gdyby Rachel (opiekunka naszych
Francuzów) o tym wiedzia³a…

Tak naprawdê, chyba najbardziej zale-
¿a³o nam na rzeczywistej integracji grup
i myœlê, ¿e zamiar ten ca³kowicie uda³o siê
zrealizowaæ. Dla mnie kolejny wyjazd do
Francji by³ okazj¹ do poznania nowych
kultur i wielu ciekawych ludzi, z którymi
utrzymujê teraz sta³y, przyjacielski kontakt.
Mog³am podziwiaæ zabytki Lotaryngii,
dotkn¹æ historii Francji i poznaæ wiele jej
obyczajów a przy okazji, tak¿e innych na-
rodów Europy – W³ochów, Rumunów,
wczeœniej Portugalczyków.
W drodze powrotnej do Polski zatrzymali-
œmy siê ponownie w Alzey. Tym razem
byliœmy goœæmi pani Lidii Binzel, Polki
mieszkaj¹cej od wielu lat w tej miejscowo-
œci i zawsze s³u¿¹cej nam pomoc¹. Pani
Lidia jest niezwykle ¿yczliw¹ kobiet¹, któ-
ra pozwoli³a ca³ej kilkunastoosobowej gru-

pie wyk¹paæ siê, przespaæ i najeœæ do syta
w swoim domu, po ciê¿kiej i wyczerpuj¹-
cej podró¿y z Pary¿a. Pani Lidio, jeszcze
raz dziêkujemy za wszystko…

W tym miejscu, w imieniu ca³ej naszej
grupy, chcia³abym przekazaæ wyrazy po-
dziêkowania i wdziêcznoœci tym wszyst-
kim, którzy przyczynili siê do tego, aby
nasz wyjazd móg³ dojœæ do skutku; tym
wszystkim, którzy sprawili, ¿e Polska po

raz kolejny pokaza³a, i¿ potrafi tak¿e coœ
daæ Europie, ¿e mogliœmy udowodniæ, i¿
nasz kraj jest wspania³y, ciekawy i jedyny
w swoim rodzaju.

Dziêkujemy w³adzom samorz¹dowym
Œmigla, powiatu koœciañskiego i wojewódz-
twa wielkopolskiego. Na rêce pani Ewy Zy-
dorek sk³adamy podziêkowania dla Zarz¹-
du NSZZ Solidarnoœæ Region Wielkopol-
ska za przekazane nam upominki i pami¹t-
ki, które rozdaliœmy naszym europejskim
przyjacio³om. Dziêkujemy panu Rafa³owi
Rosolskiemu, kierownikowi zespo³u
„¯eñcy Wielkopolscy” i zespo³owi ludowe-
mu z Szymanowa za wypo¿yczenie strojów.
Dziêkujemy równie¿ piekarni „Towago” za
wypiek narodowych, tradycyjnych ko³aczy;
panu Piotrowi Wasilewskiemu za ró¿e, któ-
re wieŸliœmy w wielkim upale przez 1200

Swoim muzykowanie, zapewniliœmy sobie
coroczne wystêpy w Miêdzynarodowych
Targach Fromages w La Capelle. Wróci-
liœmy do kraju po czterech dniach woja¿y
po Francji zmêczeni, ale zadowoleni, pe³-
ni mi³ych wra¿eñ po wizycie u francuskich
przyjació³.

H. Daszkiewicz
foto. archiwum kapeli

km do Francji i które przetrwa³y do ostat-
niego dnia naszego pobytu; za pomidory
ze Œmigla, które zachwyca³y swoim sma-
kiem nawet W³ochów, a tak¿e pani Anieli
Ko³aciñskiej z Niet¹¿kowa za smalec, któ-
ry zyska³ wielkie uznanie podczas polskiej
kolacji w Neufchateau. Dziêkujê moim ro-
dzicom, Violettcie i Grzegorzowi Nowa-
kom z Parska, za pomoc w przygotowaniu
dañ narodowych na wieczór polski; za prze-
pis i domowy zakwas na barszcz dla wszyst-
kich uczestników narodowego wieczoru
na „Zielonej Wyspie”.

Na koniec szczególne podziêkowania
kierujê do naszych opiekunów. Panu Janu-
szowi Graczykowi – przede wszystkim za
to, ¿e zawsze szczêœliwie dowióz³ nas do
wyznaczonego miejsca. Pomimo zmêcze-
nia trudami podró¿y nigdy nie narzeka³,
a zawsze znalaz³ si³y na ¿arty i uœmiech dla
nas. Panu Ciesielskiemu – który by³ na-
szym najlepszym opiekunem, dla którego
nic nie stanowi³o problemu i nie by³o rze-
czy nie do zrobienia. Przy nim uczyliœmy
siê spokoju oraz chêci pomagania i odda-
nia innym. Uwierzyliœmy, ¿e z ma³ej rze-
czy mo¿na zrobiæ du¿¹. Pani Bronis³awie
Kus za to, ¿e zawsze mi³o nas wita³a i po-
maga³a nam w Neufchateau. I w koñcu
naszej starszej kole¿ance Ani Szamborskiej
za to, ¿e przez dwa tygodnie by³a nasz¹ nie-
zmordowan¹ t³umaczk¹. Bez niej by³oby
nam naprawdê ciê¿ko we Francji, w kraju,
w którym jêzyk angielski trudno uznaæ za
jêzyk powszechnej komunikacji!

Myœlê, ¿e w nastêpnych latach nale¿a-
³oby kontynuowaæ te wyjazdy i staraæ siê,
aby z roku na rok by³y one coraz lepsze i cie-
kawsze. Byæ mo¿e ju¿ czas zastanowiæ siê,
czy nie zorganizowaæ kolejnego spotkania
„Europe’Jeunes” w Polsce, w Œmiglu?
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„Ws³uchany w tw¹ cich¹ melodiê,
Wyszed³em nad brzeg pierwszy raz,
Wiedzia³em ju¿, rzeko, ¿e kocham ciê,
rzeko,
¯e odt¹d pójdê z tob¹...”

Chyba ka¿dy zna przygody Dudusia
i Poldka z filmu „Podró¿ za jeden
uœmiech”. Historia dwóch ch³opców, któ-
rzy podró¿uj¹ z Krakowa do Gdañska,
zrobi³a na mnie tak du¿e wra¿enie, ¿e
sam zapragn¹³em prze¿yæ podobn¹ przy-
godê. Bohaterowie serialu z lat 70-tych
podró¿owali autostopem, a ja postanowi-
³em odbyæ podobn¹ wyprawê kajakiem,
wraz z moim synem – królow¹ polskich
rzek Wis³¹.
Moda na sp³ywy kajakowe spowodowa-
³a, ¿e p³ywanie ciesz¹cymi siê najwiêksz¹
popularnoœci¹ rzekami, takimi jak Kru-
tynia, Czarna Hañcza, Drawa czy Brda,
mimo ich piêkna i malowniczoœci, przy-
pomina jazdê samochodem w godzinach
szczytu; w takim miejscu trudno o ciszê
i spokój.
Wis³a – najwiêksza rzeka w Polsce o d³u-
goœci 1047 km bierze pocz¹tek na sto-
kach Baraniej Góry (Beskid Œl¹ski); za
Ÿród³owy potok przyjmuje siê Czarn¹
i Bia³¹ Wise³kê. P³yn¹c przez ca³¹ Polskê,
wpada do Ba³tyku sztucznym przekopem
pod Œwibnem. Do Gdañska mo¿na dop³y-
n¹æ Wis³¹ Leniwk¹ po pokonaniu œluzy
w Przegalinie.
Nazwa rzeki jest spotykana ju¿ na pocz¹t-
ku naszej ery: u Pliniusza - Vistla, u Pto-
lomeusza Vistula. Wis³a przyjmuje z pra-
wej strony 73 dop³ywy, a z lewej tylko 27.
Szerokoœæ koryta rzeki zale¿na jest od
stanu jej uregulowania. Œrednio wynosi:
w górnym biegu 50-100m, oko³o 1000m
w biegu œrednim i ok. 400m w jej czêœci
uregulowanej. Nasza najwiêksza rzeka
jest bardzo zanieczyszczona, g³ównie
przez kopalnie wêgla kamiennego, któ-
re odprowadzaj¹ do rzeki zasolone wody
kopalniane oraz poprzez systemy kana-
lizacji nie pod³¹czonych do oczyszczalni
œcieków.

W s p o m n i e n i a  z  w a k a c j i

Nasz¹ wêdrówkê kajakow¹ rozpoczê-
liœmy 23 czerwca w okolicy Oœwiêcimia,
poni¿ej miejsca, gdzie rozpoczyna siê ki-
lometrowanie Wis³y (ujœcie Przemszy)
Na ca³ej d³ugoœci rzeki stoj¹ s³upy ozna-
czaj¹ce, na którym jesteœmy kilometrze.
Nieœmia³o myœlimy o dop³yniêciu do
Gdañska, czyli do pokonania mielibyœmy
ponad 950 km.
Pierwsza czêœæ Wis³y jest skanalizowa-
na i ma³o ciekawa. Jedyn¹ atrakcj¹ s¹
œluzy i samo œluzowanie. Wybudowano
w tym miejscu szeœæ stopni wodnych:
Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Ko-
œciuszko, D¹bie i Przewóz. Przez piêæ
pierwszych œluzujemy siê, w ostatniej
brakuje wody i musimy przenosiæ kajak
z baga¿em ponad 300 metrów. Dalej nie
ma ju¿ stopni wodnych a¿ do W³oc³aw-
ka. W miarê przyjmowania dop³ywów
Wis³a rozlewa siê coraz szerzej, jej œrod-
kowa czêœæ jest miejscami bardzo rozle-
g³a, oparta o naturalne wzniesienia tere-
nu lub lokalne wa³y przeciwpowodziowe.
Nurt rzeki przerzuca siê czêsto z jedne-
go brzegu na drugi, a wyznaczony jest
tykami, które wbite w dno rzeki pokazuj¹
kierunek p³yniêcia. W tym miejscu Wi-
s³a jest dzika, z ogromn¹ iloœci¹ piaszczy-
stych ³ach, p³ycizn, wysp, starorzeczy,
odnóg i zatok oraz przytopionych kamie-
ni i drzew. Zaskakuje bogactwo œwiata
roœlin i zwierz¹t a tak¿e ró¿norodnoœæ
krajobrazu. Ruiny zamku w Lipowcu wi-
doczne z rzeki przez wiele kilometrów,
klasztor benedyktynów w Tyñcu na wy-
sokiej skale, a na brzegu krakowskich
Bielan koœció³ kamedu³ów. Kraków z Wa-

welem, zieleñ Puszczy Niepo³omickiej,
wspania³y Sandomierz, wapienne stoki
pod Annopolem, ruiny renesansowego
zamku w Janowcu, a nieco dalej na dru-
gim brzegu schowany w jarze miêdzy
znacznymi wynios³oœciami terenu cu-
downy Kazimierz Dolny. Pu³awy ze œwi¹-
tyni¹ Sybilli, Puszcza Kozienicka, widok
na ruiny zamku w Czersku, na wysokim
brzegu Góra Kalwaria. Warszawa z wi-
dokiem na Stare Miasto, dziewiêtnasto-
wieczna twierdza Modlin, Wyszogród
z resztk¹ niegdyœ najd³u¿szego w Euro-
pie drewnianego mostu, wreszcie P³ock
le¿¹cy na wysokiej skarpie wiœlanej, z ro-
mañsk¹ katedr¹ z XII wieku. Piêkny, ale
groŸny Zalew W³oc³awski o d³ugoœci 43
kilometrów i œredniej szerokoœci ponad
kilometra, gdzie w czasie silnego wiatru
tworzy siê fala o wysokoœci 1 metra. Po
przep³yniêciu P³ocka i wp³yniêciu na za-
lew wiatr, który dotychczas nam sprzy-
ja³, zaczyna bardzo silnie wiaæ od przo-
du. Akwen jest p³ytki, co powoduje wy-
sok¹ falê i niemo¿noœæ p³yniêcia dalej.
Próbujemy przeczekaæ ulewê i silny
wiatr, próby wyp³yniêcia koñcz¹ siê nie-
powodzeniem, p³ywanie staje siê niebez-
pieczne. Zostaliœmy pokonani 8 VII po
660 kilometrach. Mimo, ¿e nie uda³o siê
nam dop³yn¹æ do Gdañska, prze¿yliœmy
wspólnie niezapomniane chwile. Wy-
trwale wios³owaliœmy przez wiele kilo-
metrów z bol¹cymi ramionami, odciska-
mi na palcach i nie tylko.
Nic tak nie smakuje po wysi³ku, jak posi-
³ek przy wieczornym ognisku w blasku
zachodz¹cego s³oñca, gdy wszystko nad
rzek¹ przybiera tajemnicze kszta³ty. A to
wszystko obok namiotu rozstawionego
na wiœlanej ³asze. Pami¹tk¹ z Wis³y,
oprócz wspomnieñ i sporej liczby zdjêæ,
jest znaleziona na brzegu rzeki skamieli-
na z odciœniêtym skorupiakiem. W przy-
sz³ym roku wrócimy w to samo miejsce,
aby spe³niæ swoje marzenie i dokoñczyæ
kajakow¹ „podró¿ za jeden uœmiech”.

Andrzej Weber
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Program dotacyjny Równaæ Szanse
2007 - Regionalny Konkurs Granto-
wy
Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y zapra-
sza do wziêcia udzia³u w programie dota-
cyjnym Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci „Równaæ Szanse 2007 Regional-
ny Konkurs Grantowy”. Celem programu
jest wsparcie inicjatyw spo³ecznych s³u¿¹-
cych wyrównywaniu szans edukacyjnych,
a tym samym startu ¿yciowego m³odzie¿y
w wieku od 13 do 19 lat (ze szkó³ gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów
wiejskich i ma³ych miast do 20 000 miesz-
kañców.
O dofinansowanie projektów adresowa-
nych do m³odzie¿y mog¹ ubiegaæ siê or-
ganizacje pozarz¹dowe, a tak¿e gimnazja,
szko³y ponadgimnazjalne, placówki pozasz-
kolne (domy kultury, biblioteki gminne)
oraz grupy nieformalne (równie¿ tworzo-
ne przez m³odzie¿) z miejscowoœci do
20000 mieszkañców.
Dotacje bêd¹ przyznawane na dzia³ania s³u-
¿¹ce wyrównywaniu szans edukacyjnych
m.in. poprzez: wykorzystanie mo¿liwoœci,
jakie dla podniesienia poziomu kszta³cenia
i pobudzania aktywnoœci m³odzie¿y stwa-
rza rozwój technik informacyjnych; popu-
laryzacjê nauk œcis³ych i przyrodniczych
oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie;
kszta³towanie aktywnych postaw m³odzie-
¿y i tworzenie mo¿liwoœci spe³niania jej
aspiracji; podnoszenie umiejêtnoœci spo-
³ecznych m³odych ludzi, na przyk³ad: pra-
ca w grupie, komunikacja interpersonalna,
autoprezentacja; tworzenie warunków
sprzyjaj¹cych w³¹czaniu siê m³odzie¿y
w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i publiczn¹, w tym
wspólne dzia³ania m³odzie¿y z ró¿nych œro-
dowisk i miejscowoœci; tworzenie warun-
ków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwi-
jania zainteresowañ i pasji m³odych ludzi.
Maksymalna kwota dotacji – 7 000 z³.
Projekt nie mo¿e rozpoczynaæ siê wcze-
œniej ni¿ 1 stycznia 2008 i trwaæ d³u¿ej ni¿
do 30 czerwca 2008.
Wnioski nale¿y sk³adaæ do 10 paŸdzierni-
ka 2007 w siedzibie Partnera Regionalne-
go Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP,
64-100 Leszno, Pl. J. Metziga 26/6, www.pi-
sop.org.pl ,adres e-mail: leszno@rownac-
szanse.pl, tel. 0 65 520 78 86
Ponadto informacje o programie udziela-
ne s¹ telefonicznie: (22) 826 10 16 lub
poczt¹ elektroniczn¹: rownacszan-
se@pcyf.org.pl oraz na forum dyskusyj-
nym www.rownacszanse.pl/forum/view-
forum.php?f=8.

Informacje o mo¿liwoœciach dofinansowania dzia³añ spo³ecznych
Informacja pochodzi z portalu organizacji
pozarz¹dowych www.ngo.pl

Autor: Jacek Przybysz
Edukacja patriotyczna dzieci i m³odzie-
¿y szkolnej – konkurs grantowy MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej og³osi-
³o otwarty konkurs ofert na realizacjê za-
dania publicznego pn.: Edukacja patrio-
tyczna dzieci i m³odzie¿y szkolnej. O przy-
znanie dotacji mog¹ ubiegaæ siê organiza-
cje pozarz¹dowe oraz koœcio³y i ich jednost-
ki organizacyjne. Warunkiem realizacji
zadania jest œcis³a wspó³praca ze szko³¹/
szko³ami.
Na realizacjê jednego projektu MEN prze-
znacza siê œrodki finansowe w wysokoœci
do 20 000 z³. przy 15 % wk³adzie w³asnym.
Dotacja bêdzie przyznawana na realizacjê
projektów edukacyjnych w okresie od
5 paŸdziernika do 15 grudnia 2007 r., do-
tycz¹cych kszta³towania postaw patriotycz-
nych.
Oferty wraz z za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ
osobiœcie lub nadsy³aæ do dnia 17 wrzeœnia
2007 r. w Ministerstwie Edukacji Narodo-
wej, Departament M³odzie¿y, Wychowania
i Bezpieczeñstwa w Szko³ach, Al. Szucha
25,  00-918 Warszawa.
I n f o r m a c j a  p o c h o d z i  z e  s t r o n y
www.men.gov.pl
„Nasza wieœ nasz¹ szans¹ – 2007”.
Konkurs og³oszony przez Fundacjê
Wspomagania Wsi i BISE
Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicja-
tyw Spo³eczno-Ekonomicznych og³aszaj¹
konkurs grantowy realizowany we wsiach
i miasteczkach do 6.000 mieszkañców pt.
Nasza wieœ nasz¹ szans¹. Aby wzi¹æ udzia³
w konkursie nale¿y zg³osiæ projekt, które-
go celem bêdzie aktywizacja spo³eczna
i gospodarcza mieszkañców wsi i ma³ych
miasteczek. Dzia³ania podejmowane w ra-
mach projektu maj¹ tworzyæ lub przyczy-
niaæ siê do tworzenia nowych miejsc pra-
cy lub/i nowych mo¿liwoœci pozyskiwania
dochodów albo obni¿ania kosztów ¿ycia
mieszkañców miejscowoœci, w których
projekt bêdzie realizowany. Dzia³ania te
maj¹ ograniczaæ przyczyny ubóstwa i bez-
radnoœci wobec trudnych sytuacji ¿ycio-
wych oraz aktywizowaæ i anga¿owaæ miesz-
kañców we wspólne dzia³ania podnosz¹ce
ich jakoœæ ¿ycia. W konkursie wspierane
bêd¹ dzia³ania, które bêd¹ mia³y charak-
ter przedsiêwziêæ ekonomicznych, przyno-
sz¹ce wymierne i trwa³e efekty. W dzia³a-
niach tych nale¿y wykorzystaæ lokalne za-
soby ludzkie, œrodowiskowe, organizacyj-
ne i materialne. W konkursie mog¹ wzi¹æ
udzia³ organizacje pozarz¹dowe: stowarzy-
szenia, towarzystwa, fundacje, organizacje

religijne, niepubliczne instytucje opiekuñ-
czo-wychowawcze, komitety spo³eczne,
kluby pracy, spó³dzielnie socjalne, organi-
zacje m³odzie¿owe, œwietlice wiejskie, or-
ganizacje kobiece, grupy odnowy wsi,
a tak¿e so³ectwa, rady so³eckie, parafie,
ochotnicze stra¿e po¿arne, ko³a gospodyñ
wiejskich. Ka¿da organizacja mo¿e z³o¿yæ
tylko jeden wniosek.
Realizacja projektu powinna siê rozpocz¹æ
po 10 lutego 2008 i nie powinna trwaæ d³u-
¿ej ni¿ 18 miesiêcy. Maksymalna kwota,
o któr¹ mo¿na siê ubiegaæ, wynosi 10.000
z³otych, minimalna 4.000 z³otych.
Wniosek z dopiskiem „Nasza wieœ nasz¹
szans¹” nale¿y przes³aæ poczt¹ do 8 paŸ-
dziernika 2007 na adres: Fundacja
Wspomagania Wsi, ul. Bellottiego1, 01-022
Warszawa
Informacja pochodzi z portalu organizacji
pozarz¹dowych www.ngo.pl

autorka: Monika S³otwiñska-£ychota

Dotacje dla nieformalnych grup m³o-
dzie¿owych w ramach programu
„Make a Connection – przy³¹cz siê”
Z dniem 3 wrzeœnia 2007 Polska Fundacja
Dzieci i M³odzie¿y oraz firma Nokia og³o-
si³y rozpoczêcie VII edycji Programu
„Make a Connection – Przy³¹cz siê”. Skie-
rowany jest on do m³odzie¿y w wieku 16 –
22 lat z terenu ca³ej Polski. Program wspie-
ra m³odzie¿owe projekty lokalne, umo¿li-
wiaj¹c m³odym ludziom aktywne w³¹cze-
nie siê w ¿ycie spo³eczne oraz wszechstron-
ny rozwój osobisty. Grupy m³odzie¿owe,
których pomys³y zostan¹ zaakceptowane,
mog¹ otrzymaæ dotacje w wysokoœci od
2.000 do 4.500 z³ na realizacjê zapropono-
wanych przez siebie projektów na rzecz lo-
kalnej spo³ecznoœci. Projekty mo¿na nad-
sy³aæ do 22 paŸdziernika 2007.
Warunkiem udzia³u w konkursie jest na-
des³anie projektu wraz z bud¿etem, przy-
gotowanych wed³ug wzoru dostêpnego na
stronie internetowej www.makeaconnec-
tion.pl. Dodatkowe informacje mo¿na uzy-
skaæ na stronie internetowej programu
Make a Connection: www.makeaconnec-
tion.pl lub kontaktuj¹c siê z Polsk¹ Fun-
dacj¹ Dzieci i M³odzie¿y: tel. (0 22) 826 10
16, e-mail: b.sulek@pcyf.org.pl.
Informacja pochodzi z portalu organizacji
pozarz¹dowych www.ngo.pl

autor: Bartosz Su³ek

Pomocy przy redagowaniu projektów oraz
wype³nianiu formularzy udziela Monika
Ka³ek, Dzia³ Promocji w Urzêdzie Miej-
skim w Œmiglu – pok. 26.
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Na dalmackich tropach Melchiora Wañkowicza

Grzegorz NowakLokrum – przeklêty raj na Adriatyku

Polskie akcenty w Ragusie, czyli dzi-
siejszym Dubrowniku

Slano dzieli od Dubrownika nieca³e
20 mil morskich. Poniewa¿ zaplanowali-
œmy nocleg w marinie ACI po³o¿onej
poza miastem, w g³êbi ujœcia rzeki, mamy
ca³y dzieñ na zwiedzanie przybrze¿nych
wód. W³óczymy siê trochê, jak piraci ze
staro¿ytnej Ragusy, szukaj¹c ³atwego
³upu. Wiatr jest nijaki i tylko od niechce-
nia wybrzusza nasz ¿agiel. S³oñce szyb-
ko wêdruje po niebosk³onie i doskwiera
nam z ca³¹ swoj¹ przedpo³udniow¹ inten-
sywnoœci¹. W koñcu wybieramy ma³y
archipelag Wysp Elafickich, poroœniê-
tych podzwrotnikow¹ roœlinnoœci¹. Wy-
sepki s³yn¹ z zabytków, piêknych pla¿
i k¹pielisk. Zabroniony jest ruch samo-
chodowy, co sprawia, ¿e jest to ulubione
miejsce wycieczkowe wielu dubrowni-
czan i turystów. Wp³ywamy do ma³ej,
przepiêknej zatoczki Šunj u brzegów
wyspy Lopud. Stajemy na kotwicowisku,
na g³êbokoœci 25 metrów, vis a vis ¿wiro-
wej pla¿y. Po chwili dobijaj¹ do nas dwa
ma³e jachty typu Bavaria… pod polsk¹
bander¹. Dzieñ up³ywa nam na p³ywaniu
i nurkowaniu w krystalicznie czystej wo-
dzie zatoki. Mija po³udnie i przybywa
coraz wiêcej jachtów, rzucaj¹cych kotwi-
cê w g³êbi zatoki. Powoli robi siê t³ocz-
no. Decydujemy siê na wczeœniejsze
wyp³yniêcie do Dubrownika. I nie ¿a³u-
jemy, bo morskie wejœcie do miasta od
strony pó³nocno-zachodniej stanowi nie
lada atrakcjê.

Ju¿ na podejœciu do portu Gruž, le¿¹-
cego w zatopionym przez morze ujœciu
rzeki Omble, widaæ z daleka wielki, wi-
sz¹cy most, ³¹cz¹cy oba brzegi zatoki,
nazwanej jeszcze w œredniowieczu Rijek¹
Dubrownick¹. Ta piêkna konstrukcja ar-
chitektoniczna, oddana do u¿ytku w 2002
roku liczy sobie ponad pó³ kilometra d³u-
goœci. Wszystkie jednostki p³yn¹ce w gó-
rê rzeki musz¹ przep³ywaæ pod tym, do-
s³ownie wisz¹cym nad Rijek¹, moœcie.
Zaprojektowano go z wielk¹ lekkoœci¹.
Opiera siê tylko na dwóch filarach, z któ-
rych jeden jest znacznie wy¿szy i stano-
wi swoisty maszt, na którym zaczepiono
szereg stalowych lin, podtrzymuj¹cych
k³adkê z czterema pasami ruchu.

Z prawej strony widaæ nowoczesne
nabrze¿e portowe, do którego cumuj¹
liczne statki pasa¿erskie. Stolica dawnej
Respublika Ragusina (nazwa Dubrownik
przyjê³a siê dopiero po I wojnie œw.
w 1918 roku), uznana przez UNESCO za

dziedzictwo œwiatowej kultury, nie-
odmiennie od lat przyci¹ga niezliczone
rzesze turystów z ca³ego œwiata, docie-
raj¹ce tu nie tylko drog¹ l¹dow¹ czy po-
wietrzn¹, ale tak¿e na pok³adzie luksu-
sowych wycieczkowców i najwiêkszych
transatlantyków. W³aœnie mijamy praw¹
burt¹ „Carnival  Liberty”, wysoki na
osiem piêter, o wypornoœci ponad
100 000 ton, turystyczny cruiser pod pa-
namsk¹ flag¹. To nie tylko piêkny statek,
ale tak¿e p³ywaj¹cy czterogwiazdkowy
hotel, oddany do u¿ytku w 2005 roku.
Jednorazowo goœci prawie 3 tysi¹ce pa-
sa¿erów, wysypuj¹cych siê teraz z jego
licznych pok³adów na dalmatyñski brzeg.
To ma³e p³ywaj¹ce miasteczko. Równie
dumnie musia³ prezentowaæ siê przed 70
laty polski motorowiec „Batory”, dla któ-
rego Gruž by³ pierwszym portem na tra-
sie dziewiczego rejsu po Adriatyku.

Wejœcie naszego najnowszego trans-
atlantyku do Zatoki Dubrownickiej
w 1936 roku, utrwali³ Wañkowicz w cy-
klu przedwojennych repor ta¿y pt.
„Pierwsza podró¿ Batorego”. „[…] Wy-
szed³em na pok³ad. Przed nami widnia³
bia³y brzeg Dalmacji i wszêdzie na hory-
zoncie kontury wysp i wysepek”. Mia³ na
myœli ponad 600 wysp ró¿nej wielkoœci,
bo tylu w rzeczywistoœci doliczyli siê kar-
tografowie na chorwackim wybrze¿u!
„Batorego” mistrz Melchior obrazowo
nazywa „kawa³kiem Polski na b³êkitnym
Adriatyku”, a postojowi w najpiêkniej-
szym porcie Jugos³awii poœwiêca ca³y
osobny reporta¿.

Tymczasem na redê Dubrownika
wchodzi nastêpny wycieczkowiec „Esme-
rald”, nale¿¹cy do znanego niemieckie-
go biura podró¿niczego TUI, a w oddali
widaæ zbli¿aj¹c¹ siê, zwalist¹ sylwetkê
kolejnego liniowca.

Pozostawiamy za sob¹ Gruž z malow-
niczym mostem, którego budowê obser-
wowa³em podczas mojego pierwszego
pobytu w tym porcie w 1999 roku. P³y-
niemy w górê rzeki Omble, obserwuj¹c

widoki po obu jej brzegach. Stopniowo
wdzieramy siê w g³¹b miasta, maj¹c po
prawej burcie ruchliw¹ nadmorsk¹ esta-
kadê. W pewnym momencie mijamy za-
kotwiczon¹ w ma³ym zakolu, piêkn¹ ko-
piê karaweli, du¿ego ¿aglowca z XVI wie-
ku. Dwa przednie maszty z o¿aglowa-
niem rejowym, pe³ne olinowanie i wyso-
ko wyniesiona rufa. Znów pachnie histo-
ri¹. Rejs tak¹ wiern¹ replik¹ musi nale-
¿eæ do wielkich przyjemnoœci.

Nieco dalej mijamy kapitanat portu.
Przed nami rozleg³a zatoczka wœród wy-
sokich zboczy dubrownickiego krasu,
poroœniêtego oliwnymi gajami i winnica-
mi, a na wodzie las masztów. Zbli¿amy
siê do mariny ACI Blue Flag. To du¿a,
nowoczesna przystañ jachtowa z ca³ym
zapleczem turystycznym i socjalnym
oraz miejscami do cumowania dla kilku-
set jachtów. Stajemy przy pirsie G. Obok
nas zacumowa³y jednostki z dwóch ró¿-
nych epok. Supernowoczesna „Nariida”
nale¿¹ca do Królewskiego Jacht-Klubu
w Oslo lœni ciemn¹ zieleni¹ g³adkiego la-
minatu i ciep³ym br¹zem tekowego po-
k³adu. To kilkudziesiêciometrowej d³ugo-
œci, najnowoczeœniejszy jacht regatowy,
obs³ugiwany przez etatow¹ za³ogê. Na
wyposa¿eniu ma m.in. parê setek metrów
kwadratowych ¿agli, du¿¹ antenê rada-
row¹ i wielkie, cyfrowe panele na masz-
tach, wyœwietlaj¹ce sternikowi i za³odze
wszystkie dane nawigacyjne. Na rufie
dumnie powiewa morska bandera Kró-
lestwa Norwegii.

Za to obok naszej „Visibaby” cumuje
istny zabytek szkutniczy; przepiêkny
drewniany kuter „Manana” z Lünebur-
ga w Dolnej Saksonii, jak informuje ta-
bliczka na rufie. Z zaciekawieniem przy-
gl¹damy siê tej, licz¹cej kilkadziesi¹t lat,
jednostce. Mocno ju¿ nadszarpniêta zê-
bem czasu i wyeksploatowana latami
ciê¿kiej pracy, zdaje siê odpoczywaæ na
wodach ciep³ego Adriatyku, jak na zas³u-
¿onej emeryturze. Na pok³adzie panuje
swojski chaos, a my ogl¹damy, niemal
z nabo¿nym szacunkiem, archaiczne
okr¹g³e bulaje, rzeŸbion¹ podstawê
bukszprytu i kszta³tn¹ kotwicê uwie-
szon¹ poni¿ej. Na „Neriidzie”  zgrabna
Norwe¿ka, pe³ni¹ca wachtê na pok³adzie,
rozpoczyna æwiczenia aerobiku, ale
nasz¹ uwagê niez³omnie przykuwa wy-
s³u¿ona emerytka z Lüneburga, która
sw¹ m³odoœæ i urodê dawno ju¿ zostawi-
³a w wodach macierzystej rzeki £aby…
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11 sierpnia do Kielc uda³a siê oœmio-
osobowa delegacja Krêgu Harcerzy Star-
szych – seniorów im. ks. Józefa Ponia-
towskiego. Delegacja wraz z pocztem
sztandarowym wziê³a udzia³ w inaugura-
cji obchodów 100-lecia œwiatowego skau-
tingu. Na inauguracjê obchodów przyje-
cha³ prezydent na uchodŸctwie Ryszard
Kaczorowski – honorowy patron zlotu.
Dla œmigielskich druhów i druhen pobyt
w Kielcach, mimo fatalnej pogody, by³
bardzo wa¿nym prze¿yciem i dostarczy³

Jedni z dum¹ nosili koszulki z napi-
sem „Pyrlandia”, inni prê¿yli pierœ
w mundurach, na których widnia³o logo
Wielkopolski i herb danego miasta,
a jeszcze inni wznosili okrzyki na czeœæ
naszego regionu. W ten oto sposób na
Zlocie ZHP, który odby³ siê w Kielcach
od 10 do 19 sierpnia, harcerze z Wielko-
polski wspólnymi si³ami zapracowali na
doskona³y wizerunek naszego „Gniazda
Wielkopolskiego”. Zaistnienie wœród
oœmiotysiêcznej spo³ecznoœci, która przy-
jecha³a z ca³ej Polski na zlot – stanowi¹-
cy g³ówne wydarzenie obchodów 100-le-
cia skautingu – by³o niema³ym wyzwa-
niem. Wszyscy chcieli pokazaæ siê z jak
najlepszej strony. Nam to siê uda³o.

Reprezentacjê Wielkopolski tworzy-
³o ponad 800 osób. Nasz¹ gminê repre-
zentowa³o 36 osób. Wyjazd na zlot by³ dla
nas corocznym obozem harcerskim. Tak

„Starsi harcerze” na zlocie w Kielcach.

„Pyrlandia” w Kielcach

jak podczas ka¿dego innego, mieszkali-
œmy w harcerskich warunkach. Zadbali-
œmy o to, ¿eby pionierka obozowa by³a
wizytówk¹ naszego hufca. Zbudowaliœmy
wspania³¹ bramê wejœciow¹ – by³ to wia-
trak, a ze sznurka i drewna p³ot. Obok
wejœcia do obozu powiesiliœmy baner
promocyjny hufca, który by³ chêtnie
ogl¹dany przez goœci naszego „Gniazda”.

Na zlocie przygotowanych by³o dla
nas wiele atrakcji programowych. Chêt-
nie uczestniczyliœmy w koncertach wie-
czornych. Niestety deszczowa pogoda
popsu³a plany na pierwszych kilka dni.
Pada³ tak ulewny deszcz, ¿e pierwszego
dnia przemok³y nam pokrycia przeciw-
deszczowe, a po dwóch nastêpnych nie-
którzy nie mieli ju¿ suchych rzeczy. Ale

wielu wra¿eñ. W czasie zlotu spotka³o siê
ponad 8 tys. harcerzy oraz delegacji z in-
nych krajów œwiata. Harcerze starsi od-
wiedzili tak¿e swoich m³odszych kole-
gów z Hufca Œmigiel, którzy przebywali
w Kielcach na obozie – tradycyjnie takie
wizyty odbywaj¹ siê ka¿dego roku.
W imieniu harcerzy sk³adam serdeczne
podziêkowanie burmistrzowi Œmigla za
dofinansowanie wyjazdu.

Przewodnicz¹cy Krêgu Harcerzy
Starszych Seniorów

nic nie by³o w stanie popsuæ atmosfery,
jaka panowa³a na zlocie. W miejscu, gdzie
spotkali siê harcerze z ca³ej Polski, by³o
to niemo¿liwe.

W sta³ym harmonogramie dnia nie
mog³o zabrakn¹æ czasu na przyziemne
sprawy. Warunki sanitarne, jakie nam
zapewniono, to toi-toi i kontenery sani-
tarne, w których znajdowa³y siê umywal-
ki i prysznice. Rano z 2 takich kontene-
rów korzysta³o 800 osób. Œniadanie i ko-
lacje przygotowywaliœmy sami, a obiad
dostarczano nam w formie cateringu.
Podczas takich masowych imprez nie da
siê unikn¹æ niedoci¹gniêæ organizacyj-
nych. Tym sposobem krokiet sta³ siê naj-
popularniejsz¹ potraw¹ w ZHP. Ale dziœ
jest to kolejne prze¿ycie, które spowodu-
je, ¿e zapamiêtamy ten zlot na d³ugo i bê-
dziemy go wspominaæ z uœmiechem.

Dziêkujemy panu Lucjanowi Wojcie-
chowskiemu za pomoc w budowie ele-
mentów wystroju obozowego, druhowi
Romualdowi Wojciechowskiemu za prze-
kazanie pami¹tkowych zdjêæ dla uczest-
ników, prezesowi PPHiUR „Œmigrol”
panu Ryszardowi Fornalikowi, panu An-
drzejowi Jankowskiemu, pani Annie Chu-
dak, pani Zofii Snela, Zarz¹dowi Banku
Spó³dzielczego w Œmiglu oraz burmi-
strzowi Œmigla panu Wiktorowi Sneli za
wsparcie zwi¹zane z organizacj¹ obozu.

Magdalena Stachowska

bardnicy w historycznych strojach z epo-
ki. Idziemy Plac¹, g³ówn¹ ulic¹ Ragusy,
czy raczej uliczyskiem – Stradun – jak
póŸniej przezwali j¹ Wenecjanie. Ca³oœæ
uznano za zabytek klasy zerowej i œwia-
towe dziedzictwo. A¿ wierzyæ siê nie
chce, i¿ podczas ostatniego konfliktu
chorwacko-serbskiego Dubrownik wraz
ze Stradunem zosta³ bardzo zniszczony.
Oddajê g³os Melchiorowi Wañkowiczo-
wi:

„[…] Szliœmy powoli pod górê bia³ymi

flizami ulicy. W patiach przegrzanych s³oñ-
cem jarzy³y siê kule pomarañcz. W koœcio-
³ach, wspania³ych koœcio³ach, jeszcze w XVI
wieku trzymaj¹cych siê gotyku, na posadz-
kach deptaliœmy zatarte œlady herbów, kor-
poracji, bractw. Pod¹¿a³em za czarn¹ pe-
leryn¹ Rogowskiego uliczkami w¹skimi,
wspinaj¹cymi  siê w górê, uliczkami czy-
stymi,  choæ  przecie Dubrownik  le¿y  na
wysokoœci Neapolu; rzucaj¹c ostre cienie
przesuwa³y siê nimi smuk³e sylwety kobiet,
nios¹cych na g³owach kosze”.

Szybko doprowadzamy siebie do po-
rz¹dku i ju¿ jesteœmy gotowi do tradycyj-
nego, wieczornego wypadu na zwiedza-
nie portu. Tym razem przed nami Du-
brownik! Do starego miasta mamy oko-
³o 10 kilometrów. Wybieramy podró¿
autobusem miejskiej linii komunikacyj-
nej Libertas. Pó³ godziny póŸniej stoimy
u podnó¿a XV-wiecznej twierdzy Bokar,
broni¹cej zachodniego wejœcia do miasta
– Bramy od Pila. I dziœ strzeg¹ jej hala-

c.d.n.

Andrzej Kluczyñski – harcmistrz
foto. Zbigniew Sadowski
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9 sierpnia – Stare Bojanowo
Ok. godz. 2055 zatrzymano jad¹cego ro-
werem 57-letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel, u którego badanie wykaza³o 1,9 pro-
mila alkoholu.
9 sierpnia – Œmigiel
Ok. godz. 2255 na ul. M³yñskiej zatrzyma-
no do kontroli kieruj¹cego VW Passatem
38-letniego mieszkañca Œmigla. Kierow-
ca prowadzi³ auto wbrew s¹dowemu za-
kazowi.
 10 sierpnia – Koœcian-Widziszewo
Ok. godz. 2025 na drodze Koœcian-Widzi-
szewo zatrzymano jad¹cego rowerem 37-
letniego mieszkañca gm. Œmigiel, u któ-
rego badanie wykaza³o 1,9 promila alko-
holu.
 12 sierpnia – Œmigiel
 Ok. 2015 na ul. Koœciuszki patrol policji
zasta³ Forda Fiestê „wbitego” w s³up
energetyczny. Kierowca samochodu, 29-
letni mieszkaniec Œmigla, zajmowa³ siê
w³aœnie sk³adaniem poduszki powietrz-
nej, która krêpowa³a jego ruchy. Bada-
nie wykaza³o w jego organizmie 2,5 pro-
mila alkoholu. Kierowca zosta³ zatrzyma-
ny do wytrzeŸwienia.
 18 sierpnia – Œmigiel
Ok. godz. 1920 na skrzy¿owaniu ul. Mic-
kiewicza i Jagielloñskiej kieruj¹cy Che-

SPRAWD•, CZY ZAGRA¯A CI OSTEOPOROZA!

ZAPRASZAMY NA BEZP£ATNE BADANIE GÊSTO-
ŒCI KOŒCI – DENSTOMETRIÊ

BADANIA ODBÊD¥ SIÊ 24.09.2007 OD GODZINY
9.00 DO 16.00

W PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO
W ŒMIGLU

UL. SKAR¯YÑSKIEGO 6

PO BADANIU ZAPEWNIONA BEZP£ATNA KONSUL-
TACJA LEKARSKA!!!

ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU
065 518 00 13

LUB OSOBIŒCIE
W REJESTRACJI

ZAPRASZAMY

vroletem 70-letni mieszkaniec Poznania
nie ust¹pi³ pierwszeñstwa jad¹cemu
motocyklem Kawasaki 23-letniemu
mieszkañcowi gm. Œmigiel. W wyniku
zderzenia motocyklista dozna³ otwarte-
go z³amania rêki oraz obra¿eñ narz¹dów
wewnêtrznych. Kieruj¹cy byli trzeŸwi.
 18 sierpnia – Koœcian
Ok. 230 na ul. B¹czkowskiego zatrzyma-
no kieruj¹cego Fiatem 126 30-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel. Kierowca mia³
1,8 promila alkoholu w organizmie i kie-
rowa³ wbrew zakazowi s¹du. Pojazd nie
posiada³ ubezpieczenia OC.
 19 sierpnia – Œmigiel
Ok. godz. 1800 na obwodnicy Œmigla (dro-
ga K5), na ³uku drogi dosz³o do zderze-
nia trzech pojazdów. Z wstêpnych usta-
leñ wynika, ¿e kieruj¹cy Fiatem Punto
29-letni mieszkaniec Bydgoszczy, jad¹c
w kierunku Poznania, straci³ panowanie
nad prowadzonym pojazdem i zjecha³ na
przeciwleg³y pas jezdni, gdzie uderzy³
czo³owo w jad¹cego w przeciwn¹ stronê
Fiata Uno, a nastêpnie w bok Forda Fie-
sty. W wyniku wypadku obra¿eñ dozna-
³o siedem osób. Kierowca Fiata Uno
œmig³owcem zosta³ przetransportowany
do jednego z poznañskich szpitali, gdzie
zmar³. Do Poznania z rozpoznaniem ura-
zu czaszkowo- mózgowego trafi³ tak¿e
siedmioletni pasa¿er Uno. Jego stan oce-
niono jako krytyczny. Dwoje pasa¿erów
Uno oraz dwoje pasa¿erów Punto (w tym

dwuletnie dziecko) zosta³o hospitalizo-
wanych w Koœcianie, doznali oni ogól-
nych pot³uczeñ i ran. Kierowca Punto
trafi³ do koœciañskiego szpitala z rozpo-
znaniem z³amania wielood³amowego
koœci udowej lewej – badanie wykaza³o,
¿e by³ trzeŸwy. Kierowca i pasa¿er Fie-
sty wyszli z wypadku bez obra¿eñ. Utrud-
nienia w ruchu w rejonie drogi K5 na wy-
sokoœci Œmigla (objazd) trwa³y ok. 3 go-
dzin.
 20 sierpnia – Przysieka Stara
Ustalono podejrzanego o wybicie bocz-
nej szyby, o wartoœci 350 z³ ,w poci¹gu
Intercity w rejonie stacji Stara Przysie-
ka, do którego dosz³o 01.08 ok. godz.
2030. Przed s¹dem dla nieletnich za czyn
ten odpowie 16-letni mieszkaniec gm.
Koœcian, który, jak wynika z ustaleñ, rzu-
ca³ do przeje¿d¿aj¹cego ekspresu kamie-
niami.
1 wrzeœnia – Sierpowo
Przed godz. 2000 34-letni mieszkaniec
gminy Œmigiel kieruj¹c Oplem Omeg¹
uderzy³ zewnêtrznym lusterkiem 8-let-
niego ch³opca, który nagle wbieg³ na
jezdniê. Dziecko ze z³aman¹ nog¹ zosta-
³o przewiezione do szpitala.
1 wrzeœnia – Œmigiel
Oko³o godz. 2230 na pl. Rozstrzelanych
zatrzymano 34-letniego mieszkañca Ko-
œciana, który kierowa³ Polonezem bêd¹c
w stanie nietrzeŸwoœci – 1,8 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.
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K r z y ¿ ó w k a Kupon konkursowy „WŒ” nr 9/07
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

Karcher – 664 433 970
Elektryk 609 270 126

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 8/07
brzmia³o: „Letnie dni”.
Nagrodê – publikacje regionalne – otrzy-
muje Irena Konieczna ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultu-
ry w Œmiglu.

Pionowo
1.Usuwanie brudu
2. wzrost kursów akcji
3. paliwo j¹drowe
4. stan w hipnozie
5. dom króla
9. pokrêt³o katarynki

10. zamiar

22. „...krwi” Londona
26. œwieci i nêci
27. spod niej unikatowy towar
29. „kopniêty kwadrat”

poziomo
2. prze³kniêcie p³ynu
6. bez oczka w dominie
7. rodzaj pieczywa
8. wada przedmiotu

11. wœród rymów
13. dawna jednostka masy
14. szkodnik ogrodów
16. Tadeusz ... ¯eleñski
17. szmerek
20. aparatura
23. obr¹czkowana to nerpa
24. w sypialni króla
25. notka prasowa
28. legowisko misia
30. wiêzi duszê
31. okulary Ma³ysza
32. tworzywo skóropodobne
33. du¿y mebel

11. wiosenny kwiat
12. atak kawalerii
13. ...przed burz¹
15. dusznica
18. lataj¹cy spodek
19. wybryk, wyskok
21. aura

Dzieñ 1 wrzeœnia mieszkañcy Nowej
Wsi zapamiêtaj¹ na d³ugo – odby³o siê
wówczas pierwsze w historii miejscowo-
œci Œwiêto Plonów. Stosownie do uroczy-
stoœci gospodarze przystroili swoje do-
mostwa zabawnymi dekoracjami z p³o-
dów rolnych prezentuj¹cymi trud pracy
rolnika. Punktualnie o 17.00 ze stacji
Œmigiel Zachód ruszy³ korowód œwi¹-
tecznie przybranych maszyn rolniczych
prowadzonych przez jeŸdŸców konnych.
Mieszkañcy wioski zebrani na placu za
sal¹ wiejsk¹, czekaj¹c na uczestników pa-
rady, œpiewali ludowe piosenki. Zgroma-
dzonych powitali organizatorzy imprezy:
Eliza Dolczewska - przewodnicz¹ca po-
wsta³ego niedawno Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich oraz Aleksander Przydro¿ny -pre-
zes Kó³ka Rolniczego. Starostowie do¿y-
nek Helena i Jan Burowie wrêczyli orga-
nizatorom  wieniec do¿ynkowy. Pieczo-
ny z tegorocznych p³odów wiejski ko³acz
podarowano so³tys Annie Wieczorek. Na-
stêpnie mieszkañców i goœci zaproszono

Pierwsze do¿ynki w historii Nowej Wsi
do wspólnego biesiadowania. By³y kie³-
baski z rusztu i domowe ciasto. Imprezê
taneczn¹ rozpoczêli starostowie do¿y-
nek. Wszyscy œwietnie bawili siê do póŸ-
nych godzin nocnych.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne po-
dziêkowania sponsorom imprezy: radne-
mu Zenonowi Skorackiemu, Rados³awo-
wi Dziudzia, Leszkowi Kowalskiemu,
Zarz¹dowi Banku Spó³dzielczego w Œmi-
glu oraz Œmigielskiej Grupie Producen-
tów Owoców i Warzyw w Nowej Wsi.  

Tekst i foto Monika Ka³ek
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W dniach 25-29 czerwca Towarzy-
stwo Œpiewu „Harmonia” w Œmiglu zor-
ganizowa³o wycieczkê turystyczno – kra-
joznawcz¹ w Bieszczady i do Lwowa.

Pierwszy dzieñ niemal ca³y up³yn¹³
nam w autobusie. Wyjechaliœmy o godz.
4 rano, a do Berezki – naszej bazy nocle-
gowej dotarliœmy o godz. 1600. Po zakwa-
terowaniu i kolacji udaliœmy siê na spa-
cer po okolicy. Cisza, ruiny starej cerkwi,
soczysta zieleñ przyrody, piêkne krajo-
brazy zachwyca³y wszystkich. Po pierw-
szym rozpoznaniu terenu nadszed³ czas
na odpoczynek. Tego dnia nie biesiado-
waliœmy zbyt d³ugo. Po pierwsze dlate-
go, ¿e byliœmy zmêczeni podró¿¹, a po
drugie, nastêpnego dnia program wy-
cieczki przewidywa³ wyjazd do Lwowa –
znowu o godz. 4 rano.
Na przejœciu granicznym straciliœmy tyl-
ko 1,5 godz., a w drodze powrotnej 40
minut. Na tamte warunki – rewelacja!
Osobliwoœci Lwowa poznawaliœmy z za-
ciekawieniem i uwag¹. Wiêkszoœæ z nas
by³a tam po raz pierwszy. Zwiedziliœmy
m.in. Cmentarz £yczakowski i Orl¹t
Lwowskich, Stare Miasto z ratuszem i za-
bytkow¹ zabudow¹, m.in. kamienicê Ban-
dinellich (Roberto Bandinelli jest znany
w dziejach Lwowa jako za³o¿yciel pierw-
szej regularnej poczty lwowskiej),
„Czarn¹ Kamienicê”, w której mieœci siê
Muzeum Historyczne miasta Lwowa.
Podziwialiœmy cerkwie, katedrê, koœcio-
³y, kaplice. Du¿e wra¿enie wywar³ na nas
Teatr Opery i Baletu, którego czterokon-
dygnacyjna sala mieœci miejsca dla 1000
widzów, a wnêtrza s¹ bogato dekorowa-
ne przez najlepszych ówczesnych rzeŸ-
biarzy i malarzy. Przy pomniku Adama
Mickiewicza oraz fontannie z figur¹ Mat-
ki Boskiej wszyscy poczuli siê szczegól-
nie. Szkoda, ¿e niektóre ciekawe miejsca
Lwowa widzieliœmy tylko z okien autobu-
su. Mimo wszystko, byliœmy zadowoleni.

Trzeciego dnia ruszyliœmy w Biesz-
czady. Pierwsz¹ atrakcj¹ by³a bacówka
„Pod Ma³¹ Rawk¹”, prowadzona przez
Greka, który jako absolwent Akademii
Rolniczej przyjecha³ w Bieszczady, by
hodowaæ kozy, owce, produkowaæ sery
i sprzedawaæ je turystom. Wêdzarnia ro-
bi³a wra¿enie, a sery, które mogliœmy
degustowaæ, smakowa³y bardzo. Jeden
lepszy od drugiego! Zakupy by³y du¿e,
a oblicze Greka wyraŸnie zadowolone.
Nastêpnie dotarliœmy do Po³oniny Caryñ-
skiej, sk¹d wyruszyliœmy pieszo do
schroniska „Ma³a Rawka”. Szlak by³ przy-
jemny, dla osób w ka¿dym wieku. Woko-
³o rozci¹ga³ siê piêkny krajobraz – Biesz-

„Harmonia” w Bieszczadach i we Lwowie.
czady w s³oñcu. Wi-
doki nie do zapo-
mnienia. Na Pêtli
Bieszczadzkiej za
ka¿dym zakrêtem
kr y³ siê coraz to
piêkniejszy frag-
ment Bieszczad.
Zatrzymaliœmy siê
w m i e j s c o w o œ c i
Czarna, gdzie zwie-
dziliœmy cerkiew
przebudowan¹ na
koœció³ rzymsko-ka-
tolicki. Dzieñ zakoñczyliœmy rejsem po
Zalewie Soliñskim, podziwiaj¹c, jak
mówi¹ s³owa piosenki œpiewanej przez
Wojciecha G¹sowskiego – „zielone wzgó-
rza nad Solin¹”.

Program czwartego dnia wycieczki
by³ równie¿ bogaty. W tym miejscu war-
to wspomnieæ, ¿e mieliœmy szczêœcie na
przewodników – zarówno w Bieszcza-
dach jak i we Lwowie. Wyczuwa³o siê, ¿e
praca jest dla nich jednoczeœnie pasj¹.
Rano zwiedziliœmy Muzeum Przyrodni-
czo-£owieckie „Knieja”, gdzie podziwia-
liœmy trofea myœliwskie i faunê Biesz-
czad. W Cisnej wst¹piliœmy do Siekiere-
zady – jedynej w swoim rodzaju „knajpy”
przypominaj¹cej czasy PRL, z niesamo-
wit¹ atmosfer¹. Tam wziêliœmy udzia³
w spotkaniu z Ryszardem Szociñskim,
który zaciekawi³ nas swoj¹ poezj¹, recy-
tuj¹c kilka wierszy. Wielu z nas zakupi³o
sobie tomik prezentowanej poezji, oczy-
wiœcie z dedykacj¹ autora. Ryszard Szo-
ciñski w swojej galerii nazywanej „Ata-
mani¹ Bieszczadzk¹” w Cisnej sprzeda-
je turystom dusio³ki na wszelakie szczê-
œcie oraz dobre s³owo. To prawdziwy sa-
lon literacki, gdzie czyta siê poezjê, s³u-
cha siê poezji i rozmawia o poezji. Potem
podziwialiœmy przyrodê Bieszczad, jad¹c
Bieszczadzk¹ Kolejk¹ Leœn¹ (w¹skoto-
row¹) z Majdan do Balic. Po drodze mie-
liœmy okazjê obserwowaæ pracê smola-
rzy wypalaj¹cych wêgiel drzewny. Zauwa-
¿yliœmy mnóstwo porostów, co œwiadczy-
³o o czystoœci bieszczadzkiego powietrza.
Nastêpnym celem by³ klasztor w Komañ-
czy – ostatnie miejsce internowania pry-
masa Polski Stefana Wyszyñskiego.
Wieczorem spotkaliœmy siê wszyscy na
biesiadzie przy ognisku. Gospodarze
przygotowali dla nas pieczone kie³baski,
ciasto itp. By³o mi³o, sympatycznie i we-
so³o. Towarzyszy³ nam œpiew, a nawet
tañce. W ten sposób powoli ¿egnaliœmy
siê z Bieszczadami. Nastêpnego dnia, po
œniadaniu wyruszyliœmy w drogê po-

wrotn¹. Zgodnie z planem, zatrzymali-
œmy siê w £añcucie, by zwiedziæ muzeum
i zamek wraz z oran¿eri¹ i powozowni¹.
W £añcucie zjedliœmy ostatni wycieczko-
wy obiad i pojechaliœmy w stronê Œmi-
gla. Po drodze wielu z nas planowa³o ju¿
nastêpn¹ wycieczkê – byæ mo¿e na Ma-
zury i do Wilna? Czas poka¿e!

K.S.

ZAPRASZAMY DO „HARMONII”

Towarzystwo Œpiewu „Harmonia”
w Œmiglu powsta³o w 1893 roku i konty-
nuuje swoj¹ dzia³alnoœæ do dnia dzisiej-
szego. Od 1978 r. dzia³a przy Centrum
Kultury w Œmiglu.
Obecnym dyrygentem jest Piotr Majer.
W miarê mo¿liwoœci w pracê chóru an-
ga¿uje siê by³y dyrygent Aleksandra Be-
nyskiewicz.
Cz³onkowie towarzystwa pielêgnuj¹ tra-
dycje œpiewacze swoich przodków i bior¹
czynny udzia³ w ¿yciu œrodowiska lokal-
nego. Na bogaty repertuar chóru sk³a-
daj¹ siê pieœni narodowe, religijne, ludo-
we, estradowe i biesiadne. Tradycj¹ chó-
ru s¹ „podkozio³ki” i wycieczki turystycz-
no – krajoznawcze. Obecnie do T. Œ.
„Harmonia” nale¿y 45 cz³onków czyn-
nych oraz 47 cz³onków wspieraj¹cych
i 10 honorowych.
W zarz¹dzie dzia³aj¹:
Majer Piotr – dyrygent
Schulz Krystyna – prezes
Ilmer Tadeusz – wiceprezes
Wasielewska Zofia – skarbnik
Maternia Zbigniew – sekretarz
Grocka Kamila – kronikarz
Majer Janina – gospodarz-bibliotekarz
Filipowicz Pawe³ – cz³onek
Sadowska Janina – cz³onek
Ziegler Justyna – cz³onek

Panie i Panowie!
Je¿eli lubicie œpiew i spotkania towarzyskie,
skorzystajcie z zaproszenia do „Harmonii”!
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W okresie wakacyjnym Klub Sporto-
wy „Polonia-Arsena³” w Œmiglu przepro-
wadzi³ turnieje tenisa sto³owego dla dzie-
ci i m³odzie¿y z terenu powiatu koœciañ-
skiego. Ogó³em w turniejach startowa³o
151 zawodników i zawodniczek z miej-
scowoœci: Œmigiel, Czacz, Stare Bojano-
wo, Nowa Wieœ, Koœcian, Krzywiñ, Jer-
ka, Osieczna.
Turnieje cieszy³y siê du¿ym powodze-
niem, poniewa¿ czêœæ dzieci nie ma mo¿-
liwoœci wyjazdu na wakacje. Rozgrywki
odbywa³y siê w nastêpuj¹cych katego-
riach: m³odzik/m³odziczka (do lat 12),
kadet/kadetka (do lat 14), junior/junior-

W dniach od 20 do 25 sierpnia Klub
Sportowy „Polonia-Arsena³” Œmigiel zor-
ganizowa³ obóz dla swoich wychowan-
ków. Bra³o w nim udzia³ 22 zawodników.
M³odzie¿ podzielona zosta³a na dwie gru-
py treningowe. Pierwszy trening polega³
na doskonaleniu techniki i taktyki gry

19 sierpnia w Morownicy odby³ siê
II Turniej Pi³ki No¿nej Niezrzeszonych
o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej Œmigla. Do walki stanê³o piêæ dru-
¿yn: MALPOL K¹kolewo, MIR TEAM,
FC.HURAGAN – Astra 2 oraz dwie re-
prezentuj¹ce gospodarzy: ELEVEN
TEAM Morownica i BOSSMEN.
Imprezê o godzinie 1300 otworzy³ organi-
zator, fundator pucharów i nagród – prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Józef-
czak, a zasady gry wyjaœni³ Zygmunt
Ratajczak, kierownik Oœrodka Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu, który jest
wspó³organizatorem turnieju. Mecze roz-
grywano jednoczeœnie na dwóch bo-
iskach systemem „ka¿dy z ka¿dym”, sê-
dziowali Hieronim Ogrodowczyk i Józef
Szulc. W wybranym systemie ka¿da dru-
¿yna rozegra³a cztery mecze. Pogoda
dopisa³a, zawodnikom kibicowa³y rodzi-

„Wakacje z rakiet¹”

Obóz sportowy w Lginiu

II Turniej w Morownicy

ny, a panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Morownicy dba³y o kondycjê, dokar-
miaj¹c pi³karzy.
Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej zdoby³a dru¿yna MIR TEAM,
II miejsce i równie¿ puchar – MALPOL

ka (do lat 18).W turnieju inauguracyjnym
najlepsi okazali siê: Andrzej Juszczak,
Œmigiel(kat. m³odzików), Iza Leszczyñ-
ska, Krzywiñ (kat. m³odziczek), Kacper
Raksimowicz, Œmigiel (kat. juniorów)
i ¯urek Justyna (kat. juniorek). 17 lipca
startowali zawodnicy wszystkich katego-
rii. W kat. do lat 12 zwyciê¿yli Sandra
Hetman z Krzywinia i Andrzej Juszczak
ze Œmigla, w kategorii do lat 14 zwyciêz-
cami zostali mieszkañcy Œmigla Justyna
¯urek i Wojciech Przybylski. Najlepsi
zawodnicy w gronie w juniorów to We-
ronika ¯urek i Jêdrzej Skrzypek . W tur-
nieju, który odby³ siê 25 lipca w katego-

K¹kolewo, III pucharowe miejsce ELE-
VEN TEAM Morownica, IV m FC HU-
RAGAN i V m BOSSMEN Morownica.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y równie¿
pi³ki.

OKFiR

rii m³odzików, zwyciê¿yli: Andrzej Jusz-
czak, w kategorii kadetów, Przemek
Grzesiewicz ze Œmigla. Wœród juniorek
niepokonan¹ okaza³a siê Justyna ¯urek.
Pierwszego dnia sierpnia startowali m³o-
dzicy, m³odziczki oraz juniorzy. W po-
szczególnych kategoriach wygrali: Rafa³
Pelec z Czacza, Iza Leszczyñska z Krzy-
winia i Jêdrzej Skrzypek ze Œmigla. W za-
wodach koñcz¹cych cykl rozgrywek
wœród m³odzików triumfowali Maciej
Fritz ze Œmigla, Iza Leszczyñska z Krzy-
winia, a wœród juniorów Wojciech Przy-
bylski ze Œmigla, Justyna ¯urek ze Œmi-
gla.
Na najlepszych zawodników czeka³y na-
grody ksi¹¿kowe oraz dyplomy. Turnie-
je przeprowadzono w œredniej sali gim-
nastycznej œmigielskiej szko³y. Organiza-
torami turniejów byli nauczyciele wycho-
wania fizycznego Danuta Strzelczyk –
wiceprezes oraz Tadeusz Koz³owski, pre-
zes klubu. W przygotowaniach organiza-
cyjnych pomaga³a m³odzie¿ z Polonii-Ar-
sena³. Nagrody rzeczowe ufundowa³o
Starostwo Powiatowe w Koœcianie.

tekst i foto Danuta Strzelczyk
 i Tadeusz Koz³owski

w tenisa sto³owego. Drugi, wieczorny by³
treningiem turniejowym. Popo³udnia
spêdzano na pla¿y, grano w siatkówkê
pla¿ow¹ i bule. Gdy pogoda nie sprzyja³a
zabawom nad jeziorem, na boiskach przy
szkole rozgrywano mecze w koszyków-
kê, pi³kê no¿n¹ i siatkówkê.

Jesteœmy pewni, ¿e zawodnicy na obozie
udoskonalili technikê gry w tenisa sto-
³owego i mamy nadziejê, ¿e wrócili za-
dowoleni. W imieniu uczestników dziê-
kujemy firmie Foto-Elf w Œmiglu za dofi-
nansowanie wyjazdu zawodnikom.

Tekst i foto Danuta Strzelczyk
Tadeusz Koz³owski
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Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji zorganizowa³ 26 sierpnia czwarte
mistrzostwa gminy w bule. Rozgrywano
je w trzech kategoriach: pary, kobiety
indywidualnie oraz dzieci i m³odzie¿.
Trzydzieœci osiem par podzielono na
osiem grup, z ka¿dej do dalszej gry prze-
chodzi³y dwie dru¿yny, które rozgrywa-
³y kolejne pojedynki systemem pucharo-
wym. Proœciej wygl¹da³y rozgrywki
w pozosta³ych kategoriach – w obydwu
startowa³o po szeœæ osób.
Mistrzostwa otworzy³ burmistrz Œmigla
Wiktor Snela, a pierwsze rzuty, poza kla-
syfikacj¹, wykonali goszcz¹cy w Œmiglu
rolnicy z okolic Neufchateau – partner-
skiego miasta we Francji. Po chwili bo-
iska przy basenie, alejki na terenie base-
nów, a nawet alejki parkowe zape³ni³y siê
wielbicielami tej francuskiej gry. Silne
grupy dojecha³y do nas ze Œremu, Boja-
nowa i Góry.
Rozgrywki trwa³y ponad szeœæ godzin.
Im bli¿ej fina³u, tym by³o ciekawiej. Po-
dziwialiœmy niewiarygodnie precyzyjne
rzuty, ró¿norodnoœæ technik graczy.
Oczywiœcie najwiêcej kibiców obejrza³o

IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Œmigiel w „Bulach”
mecze o cztery pierwsze miejsca. Fina³
„B” o miejsce III rozegra³y dru¿yny
w sk³adzie Maciej Milicki, Bartosz Milic-
ki ze Œremu z Piotrem Milickim i Szy-
monem Wojciechowskim równie¿ ze
Œremu. Fina³ „A” rozegrali panowie An-
drzej Sobkowiak i Eugeniusz Mylka z Bo-
janowa z tandemem rodzinnym Grzego-
rza i Katarzyny Pawlaków ze Œremu.
Kasia zachwyci³a widzów wspania³ym
rzutem, a przy wsparciu jej ojca pana
Grzegorza, w³aœnie ta dru¿yna zdoby³a
puchary za I miejsce. Wyniki koñcowe
kategorii „pary”- I m Katarzyna Pawlak,

Grzegorz Pawlak ze Œremu, II m Euge-
niusz Mylka, Andrzej Sobkowiak z Boja-
nowa, III m Bartosz Milicki, Maciej Mi-
licki ze Œremu i IV m Piotr Milicki i Szy-
mon Wojciechowski – Œrem. W katego-
rii pañ I m zajê³a Gra¿yna Mylka z Boja-
nowa, II m Magdalena Milicka ze Œremu,
a III m przedstawicielka Œmigla – Joan-
na Baranowska. W kategorii dzieci i m³o-
dzie¿y puchar za zajêcie I m odebra³
Pawe³ Pieprzyk ze Œremu, II m zaj¹³
Mateusz Bartkowiak równie¿ ze Œremu,
a III m Micha³ Zarwañski z Bojanowa.
Puchary zwyciêzcom wrêczy³a wicebur-
mistrz Wies³awa Poleszak – Kraczewska,
która równie¿ by³a uczestniczk¹ mi-
strzostw w kategorii par.
Sprawy sporne rozstrzyga³ Piotr Bara-
nowski, wspó³organizator imprezy. Za-
wodnicy miêdzy kolejnymi rozgrywkami
mogli skosztowaæ chleba ze smalcem
i kiszonymi ogórkami, wzmocniæ siê kie³-
bas¹ z grilla czy pyszn¹ grochówk¹. Dla
zwolenników s³odyczy by³ te¿ placek
sponsorowany przez cukierniê Micha³a
Gruszeckiego w Œmiglu i ciastka.
£¹cznie w imprezie udzia³ wziê³o 88 osób.

OKFiR

Tradycyjnie 15 sierpnia na terenach
rekreacyjnych (basen, stadion miejski)
odby³ siê Otwarty Minitriathlon Œmigiel-
ski. Imprezê o godzinie 1400 otworzy³
burmistrz Œmigla Wiktor Snela, obecni
byli równie¿ Ma³gorzata Adamczak – rad-
na sejmiku województwa wielkopolskie-
go oraz Stanis³aw Pawlak, zastêpca prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla.
Minitriathlon rozpoczêli najm³odsi za-
wodnicy startuj¹cy w kategorii wiekowej
11-13 lat, przep³ywaj¹c 25 metrów (jed-
na d³ugoœæ basenu). Wraz z kategoriami
wiekowymi wzrasta³ dystans p³ywania –
w kat. OPEN mê¿czyŸni pokonywali ju¿
100 metrów. Nastêpnie uczestnicy mini-
triathlonu mierzyli siê w jeŸdzie rowerem
i biegach.
Oto wyniki poszczególnych kategorii.
Kat. ch³opcy 11-13 lat (p³ywanie 25 m,
jazda rowerem 2,5 km, bieg 800 m):
I miejsce £ukasz Talikadze, Koœcian,
II m Maciej Barszowski, Rybnik, III m
Piotr Kajewski, Œmigiel
Kat. dziewczêta 11-13 lat (p³ywanie 25 m,
jazda rowerem 2,5 km, bieg 400 m):
I miejsce Jagoda Paprocka, Leszno, II m
Agnieszka Dyba, Œwiêciechowa, III m
Adrianna Barszowska, Rybnik
Kat. dziewczêta 14-16 lat (p³ywanie 25 m,

XIII Otwarty Minitriathlon Œmigielski
jazda rowerem 5 km, bieg 400 m): I miej-
sce Karolina Wlek³a, Koœcian, II m
Agnieszka Adamczak, Œmigiel.
Kat. ch³opcy 13-16 lat (p³ywanie 50 m,
jazda rowerem 5 km, bieg 1,5 km): I miej-
sce Szymon Scholtz, Leszno, II m Da-
riusz Talikadze, Koœcian, III m Tomasz
Przybylak, Leszno.
W kategorii od 17 lat uczestnicy klasyfi-
kowani s¹ w OPEN (pierwsze szeœæ
osób), pozostali w grupach wiekowych.
Kategoria OPEN od 17 lat – kobiety (p³y-
wanie 50 m, jazda rowerem 5 km, bieg
1,5 km): I miejsce Agata Barszowska,
Leszno, II m Karolina Nowak, Leszno,
III m Barbara Przydró¿na, Bielawy.
Kategoria OPEN od 17 lat – mê¿czyŸni
(p³ywanie 100 m, jazda rowerem 10 km,
bieg 5 km): I miejsce Pawe³ Barszowski,
Leszno, II m £ukasz Fr¹ckowiak, Œmi-
giel, III m Cezary Paprocki, Leszno, IV m
Ksawery Napierkowski, Koœcian, V m
Krzysztof Kozak, Œmigiel, VI m Micha³
Barszowski, Rybnik.
Kategorie wiekowe: 17-30 lat: I miejsce
Tomasz Kucharski, Œmigiel ; 31-46 lat
I miejsce Jacek P³atek, Leszno; 46-60 lat
I miejsce Marian Staœkiewicz, Koœcian.
Zdobywcy pierwszych miejsc kategorii
11-13 i 14-16 lat otrzymali statuetki, me-

dale, dyplomy i s³odkie upominki, pozo-
stali medale, dyplomy i s³odycze.
W klasyfikacjach OPEN dla kobiet za I-
III miejsce puchary ufundowa³ burmistrz
Œmigla, panie otrzyma³y równie¿ nagro-
dy rzeczowe i okolicznoœciowe koszulki.
W klasyfikacji OPEN mê¿czyzn dla
miejsc I-III puchary ufundowa³ starosta
koœciañski i tu równie¿ zawodnicy otrzy-
mali nagrody rzeczowe i koszulki. W gru-
pach wiekowych zwyciêzcy otrzymali
statuetki, koszulki i dyplomy.
Nagrody wrêczali: Edward Strzymiñski
– wicestarosta, Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska, wiceburmistrz Œmigla, Stani-
s³aw Pawlak – zastêpca przewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej Œmigla.
Dziêkujemy stra¿akom z OSP Œmigiel
i Stra¿y Miejskiej za pomoc w zabezpie-
czaniu tras.

OKFiR
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IV Otwarte Mistrzostwa Gminy w bule



Aktualizujemy Strategiê Miasta i Gminy Œmigiel
Mija ju¿ piêæ lat od przyjêcia strategii rozwoju Miasta i Gminy Œmigiel. Pocz¹tek XXI wieku to okres dynamicznych zmian
wielu czynników, które maj¹ wp³yw na podejmowanie istotnych decyzji. Od roku 2002 nast¹pi³y wa¿ne wydarzenia – przyst¹-
pienie Polski do UE, znaczne przyspieszenie gospodarki. Dlatego koniecznym jest przeanalizowanie postêpu realizacji przyjê-
tych wczeœniej celów oraz  ewentualne ich zmodyfikowanie i wyznaczenie nowych. Prosimy wszystkich Pañstwa o zabrnie
g³osu w dyskusji nad przysz³oœci¹ naszej lokalnej spo³ecznoœci i wype³nienie zamieszczonej ankiety.
Wype³nione ankiety mo¿na oddaæ w hollu Urzêdu Miejskiego do dnia 21 wrzeœnia 2007 roku.

Dziêkujemy !

Ankieta

1. Czy znasz obecn¹ strategiê Gminy Œmigiel ?    ˆ TAK      ˆ NIE

2. Jak¹ wizjê prezentuje obecna strategia?

      ................................................................................................................................................
      ................................................................................................................................................

3. Gmina i Œmigiel (stan po¿¹dany za 10 lat)

ˆ A. gmina z miastem stanowi¹cym zaplecze dla rolnictwa
ˆ B. gmina i miasto z licznymi zak³adami produkcyjnymi i us³ugowymi
ˆ C. gmina rolnicza oraz miasto – sypialnia (zaplecze dla Koœciana/Leszna)
ˆ D. inny, jaki ? ..............................................................................................................

         .................................................................................................................................

4. Co Pani/Panu najbardziej dokucza w miejscu zamieszkania?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

5. Z czego mo¿e Pani/Pan byæ dumna(y), jako mieszkaniec gminy Œmigiel?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

6. Poni¿sze elementy jakoœci us³ug oceñ ( w skali 1 – 10)

1. Oferta kulturalna .........
2. Oferta sportowa .........
3. Oferta turystyczna .........
4. Oferta us³ugowa .........
5. Oferta handlowa .........
6. Oferta oœwiatowa .........
7. Oferta zdrowotna .........
8. Drogi .........
9. Kanalizacja .........

10. Jakoœæ i dostêpnoœæ energii elektryczna .........
11. Miejsca pracy (liczba, atrakcyjnoœæ) .........
12. Wygl¹d miasta/wsi .........
13. Poziom obs³ugi w Urzêdzie Miejskim .........
14. Komunikacja .........



7. Jaki powinien byæ Pani/Pana zdaniem wizerunek Gminy i Miasta Œmigiel ?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

8. Inne uwagi i propozycje ?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

9. P³eæ     ˆ   Kobieta          ˆ   Mê¿czyzna

10. Wiek

ˆ  10 -15
ˆ  16-20
ˆ  21-25
ˆ  26-35
ˆ  36-50
ˆ  51-60
ˆ  pow. 60

11. Aktywnoœæ zawodowa

ˆ  uczeñ, student
ˆ  pracuj¹cy
ˆ  bezrobotny
ˆ  prowadzê gospodarstwo rolne
ˆ  emeryt
ˆ  rencista

12. Pracujê  (w Œmiglu lub Gminie Œmigiel)   ˆ  TAK        ˆ  NIE

13. Liczba dzieci   .................

14. (Pytanie do m³odzie¿y) Po ukoñczeniu nauki chcê podj¹æ pracê:

ˆ na terenie miasta lub gminy Œmigiel
ˆ w gminach i miastach s¹siednich
ˆ gdzieœ w Polsce
ˆ za granic¹

Dziêkujemy za wype³nienie ankiety !



Burmistrz Œmigla
og³asza konkurs na humorystyczny tekst piosenki o Œmiglu

Regulamin konkursu.

§ 1

ORGANIZATOR

1. Burmistrz Œmigla og³asza konkurs na humorystyczny tekst piosenki o Œmiglu.

2. Organizatorem konkursu jest Urz¹d Miejski Œmigla.

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU I ZG£OSZENIE

Do udzia³u w konkursie zapraszamy twórców zarówno zawodowych, jak i amatorów.

Organizatorzy przyjmuj¹ jedynie teksty gotowe. Osoby pragn¹ce wzi¹æ udzia³ w konkursie zg³aszaj¹ swój udzia³ na

karcie zg³oszeniowej dostêpnej na stronie internetowej organizatora, przysy³aj¹c j¹ razem z materia³em zg³oszenio-
wym, tj. tekstem piosenki w wersji pliku tekstowego lub w formie drukowanej na adres Urz¹d Miejski Œmigla, pl.

Wojska Polskiego 6, 64-030 Œmigiel, na adres mailowy sekretariat@smigiel.pl lub osobiœcie w sekretariacie Urzêdu

Miejskiego Œmigla w nieprzekraczalnym terminie 28.09.2007r. Zg³oszenie powinno byæ wype³nione w ca³oœci. Tekst

utworu powinien byæ podpisany wed³ug wzoru: „Wyra¿am zgodê na publikacjê mojego utworu przez organizatora
konkursu. (czytelny podpis)” Osoba, która nadeœle kartê zg³oszenia wraz z materia³em zg³oszeniowym, staje siê

uczestnikiem konkursu. Zg³oszenia, które dotr¹ do organizatora póŸniej ni¿ 28.09.2007r. nie bêd¹ rozpatrywane.

W konkursie bêd¹ brane pod uwagê wy³¹cznie oryginalne teksty piosenek, które nie by³y wczeœniej publikowane.

Tekst piosenki powinien mieæ charakter humorystyczny i w sposób bezpoœredni lub poœredni (aluzyjny) musi
nawi¹zywaæ do tematyki zwi¹zanej ze Œmiglem. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ teksty piosenek napisane wy³¹cznie

w jêzyku polskim. Jeden uczestnik mo¿e zg³osiæ do konkursu nie wiêcej ni¿ trzy teksty. Zwyciêzca konkursu prze-

nosi na organizatorów prawo do pe³nego i nieograniczonego wykorzystania tekstu utworu. Uczestnik wyra¿a zgo-

dê do zamieszczenia przez organizatora jego utworów na stronie internetowej organizatora.
W konkursie nie mog¹ uczestniczyæ pracownicy oraz wspó³pracownicy organizatora oraz cz³onkowie ich
rodzin, a tak¿e osoby tworz¹ce jury oraz cz³onkowie ich rodzin. Uczestnik konkursu wyra¿a zgodê na
przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustaw¹ o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z
1997 r. Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbêdnym do prawid³owej wspó³pracy z Organizatorem. 

§ 3

JURY KONKURSU

W sk³ad jury wchodz¹:
Wies³awa Poleszak-Kraczewska – przewodnicz¹ca

Eugeniusz Kurasiñski

Henryk Daszkiewicz

Jerzy Go³embski
Anita Kasperska

Wszelkie werdykty og³oszone przez jury s¹ ostateczne i nie podlegaj¹ odwo³aniu. Jury mo¿e zdecydowaæ o innym,

ni¿ przewidziany w niniejszym regulaminie, podziale nagród. Organizator mo¿e zdecydowaæ o przyznaniu uczest-

nikom konkursu nagród dodatkowych.

Jury oceniaæ bêdzie ogólny wyraz artystyczny zg³oszonych tekstów piosenek.  



§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs zostanie rozstrzygniêty nie póŸniej ni¿ 7 paŸdziernika 2007 r. Informacja o rozstrzygniêciu zostanie umiesz-
czona na stronie internetowej organizatora.  

§ 5

NAGRODY REGULAMINOWE

Przewidziana nagroda g³ówna dla zwyciêzcy wynosi 400 z³

§ 6

Organizatorzy deklaruj¹ w miarê mo¿liwoœci popularyzacjê nagrodzonego tekstu piosenki. Laureaci konkursu

zobowi¹zani s¹ do dope³nienia obowi¹zków podatkowych zwi¹zanych z wyp³at¹ nagród. 

§ 7

POZOSTA£E POSTANOWIENIA

1. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia konkursu przez organizatora.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wszelkie spory mog¹ce powstaæ na tle stosowania niniejszego regulaminu rozstrzygane bêd¹ przez s¹d w³aœci-

wy dla siedziby organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz do

odwo³ania konkursu bez podania przyczyn.

5. W razie jakichkolwiek pytañ i w¹tpliwoœci nale¿y kontaktowaæ siê z organizatorem - nr tel. (065) 518 01 39,

518 00 03 email: sekretariat@smigiel.pl
6. Regulamin konkursu dostêpny jest w siedzibie organizatora, tj. w Urzêdzie Miejskim Œmigla, pl. Wojska Polskie-

go 6, 64-030 Œmigiel, a tak¿e na stronie internetowej organizatora: www.smigiel.pl

Burmistrza Œmigla
Wiktor Snela

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
NA HUMORYSTYCZNY TEKST PIOSENKI O ŒMIGLU

Zg³aszam swój udzia³ w „Konkursie na humorystyczny tekst piosenki o Œmiglu”
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