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Wszyscy wiemy, jak cenne jest ludzkie ¿ycie, wiemy, ile wysi³ku wk³adaj¹ lekarze w je-
go ratowanie i wiemy, jakie tragedie spotykaj¹ rodziny, których bliscy odeszli, ponie-
wa¿ na czas nie znalaz³ siê dawca…. Dlatego harcerze z 6. Dru¿yny Wêdrowniczej pragn¹ zachêciæ do
w³¹czenia siê w Kampaniê Spo³eczn¹ na Rzecz Transplantacji.

Udzia³ w programie jest prosty, nic nie kosztuje, nie trzeba siê nigdzie zg³aszaæ i rejestrowaæ. Aby przyst¹-
piæ do akcji, nale¿y tylko pobraæ i wydrukowaæ dokument „Oœwiadczenie woli” (drukujemy go na we-
wnêtrznej stronie ok³adki), czytelnie wype³niæ i nosiæ przy sobie, w portfelu z dokumentami. Proste, prawda?
Pamiêtajmy przy tym, ¿e o naszej woli powinniœmy poinformowaæ rodzinê, która w krytycznym momen-
cie podejmuje ostateczn¹ decyzjê.
Mog¹, co oczywiste, pojawiæ siê pytania i w¹tpliwoœci odnoœnie tej inicjatywy. Wiemy, ¿e niektórym lu-
dziom mo¿e wydawaæ siê, i¿ oddawanie organów po œmierci jest sprzeczne z naukami Koœcio³a Katolic-
kiego lub innego wyznania; ¿e to niebezpieczne; ¿e to brak poszanowania cia³a dawcy itd. Dlatego usilnie
namawiamy, aby czytelnicy odwiedzili stronê g³ównego pomys³odawcy projektu – Polskiego Portalu Trans-
plantacyjnego – www.przeszczep.pl, w szczególnoœci sekcje „Akcje” oraz „Dawstwo”.
Znajdziecie tam wszelkie odpowiedzi na nurtuj¹ce Was tematy, w tym informacje medyczne, regulacje
prawne, homilie biskupów, a tak¿e informacje o traktowaniu takiej inicjatywy przez inne religie.
Nie czekaj – wejdŸ na www.przeszczep.pl i do³¹cz do tych, którzy oœwiadczenie woli nosz¹ ju¿ przy sobie!

Pamiêtaj: nerki, serca, w¹troby NIE rosn¹ na drzewach!!

Kampania spo³eczna na rzecz
transplantacji

W imieniu
6. Dru¿yny Wêdrowniczej „Nie, bo nie” w Œmiglu
podharcmistrz Bartosz Snela
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Po ponad miesiêcznej, wakacyjnej
przerwie Rada Miejska Œmigla w kom-
pletnym piêtnastoosobowym sk³adzie
zebra³a siê 21 lipca. Program sesji obej-
mowa³ przedstawienie i przyjêcie a¿ trzy-
dziestu projektów uchwa³.
Zapad³a decyzja dotycz¹ca dalszego losu
stodo³y pozosta³ej po zabudowaniach
nale¿¹cych niegdyœ do dworku w Kosza-
nowie. Obiekt ten wraz z gruntem zosta-
nie sprzedany w drodze przetargu. Na-
tomiast bez przetargu gmina sprzeda
dwie dzia³ki, które nie mog¹ stanowiæ
odrêbnych nieruchomoœci, a przyczyni¹
siê do poprawy warunków zagospodaro-
wania dzia³ek przyleg³ych. S¹ to grunty
niezabudowane po³o¿one w Œmiglu przy
ulicy Ogrodowej i Po³udniowej. Samo-
rz¹d wyrazi³ równie¿ zgodê na sprzeda¿
lokalu mieszkalnego nr 2 w Starym Bo-
janowie po³o¿onego przy ulicy G³ównej
32.
Gmina Œmigiel przygotowuje siê do bu-
dowy kanalizacji, dlatego niezbêdne jest
nabycie czêœci (od kilku do kilkudziesiê-
ciu m2) gruntów od w³aœcicieli prywat-
nych i przedsiêbiorstw pod budowê prze-
pompowni.
Dwanaœcie uchwa³ dotyczy³o zakupu
gruntów zlokalizowanych w nastêpuj¹-
cych miejscach: w Œmiglu przy ulicach
Rolnej, Morownickiej i £epkowicza,
w Czaczu przy ulicach 27 Stycznia oraz
Wielichowskiej, w Starym Bojanowie
przy ulicy Lipowej, Okrê¿nej i G³ównej,
Nowej Wsi przy ulicy Œmigielskiej,
w Bruszczewie przy ulicy Przesieckiej
oraz w Przysiece Polskiej przy ulicy Prze-
mys³owej. W Sp³awiu natomiast, w zwi¹z-
ku z planowan¹ modernizacj¹ stacji
uzdatniania wody oraz budow¹ zbiorni-
ka na wodê uzdatnian¹, rada wyrazi³a
zgodê na zakup dzia³ki od miejscowej
Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej. Na
budowê kanalizacji gmina stara siê

XXIV Sesja Rady Miejskiej
o œrodki Unii Europejskiej, w zwi¹zku
z czym radni powo³ali burmistrza Snelê
oraz Blandynê Pellê – kierownika Wy-
dzia³u Inwestycji na pe³nomocników ds.
realizacji projektu.
Gmina Œmigiel zgodnie z podpisan¹
umow¹ wspó³finansuje inwestycjê pod
nazw¹ „Budowa Zak³adu Zagospodaro-
wania Odpadów w Trzebani”. Poniewa¿
po raz kolejny wzros³y koszty us³ug oraz
materia³ów, œmigielski samorz¹d musia³
podj¹æ decyzjê o zaci¹gniêciu kolejnych
zobowi¹zañ finansowych do kwoty
1 648 350 z³., z przeznaczeniem na wnie-
sienie udzia³ów do MZO w Lesznie.
Ponadto rada zatwierdzi³a do realizacji
opracowany przez Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej projekt „Uwolnij swoje mo¿liwo-
œci” – wspó³finansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
a tak¿e stawki nowych diet dla so³tysów
oraz przewodnicz¹cych Zarz¹dów Osie-
dli. Wysokoœæ powy¿szych stawek jest
uzale¿niona od liczby mieszkañców i wy-
nosi odpowiednio: do 200 mieszkañców
wysokoœæ dziewiêciokrotnej pe³nej die-
ty przys³uguj¹cej pracownikowi z tytu³u
podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju, od
201 do 500 mieszkañców trzynastokrot-
noœæ diety, od 501 do 800 mieszkañców
– czternastokrotnoœæ diety, od 801 i po-
wy¿ej szesnastokrotnoœæ diety. Nowe
stawki bêd¹ obowi¹zywaæ od 1 stycznia

29 sierpnia wojewoda wielkopolski Piotr
Florek wyst¹pi³ do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego o wy-
ra¿enie zgody na uruchomienie preferen-
cyjnej linii kredytu klêskowego dla go-
spodarstw rolnych i dzia³ów specjalnych
produkcji rolnej poszkodowanych w wy-

2009 r. Decyzj¹ radnych zmianie ulegn¹
równie¿ stawki za zajmowanie pasa dro-
gowego dróg gminnych na cele niezwi¹-
zane z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu, a tak¿e stawki
czynszu dzier¿awnego. Po zmianie wy-
sokoœæ czynszu dzier¿awnego bêdzie
uzale¿niona od iloczynu og³aszanego
ka¿dego roku przez prezesa GUS œred-
niej ceny skupu 1q ¿yta za okres pierw-
szych trzech kwarta³ów z trzech ostat-
nich lat poprzedzaj¹cych zawarcie umo-
wy oraz stawki w q ¿yta za 1 ha dla danej
klasy gruntu ornego lub u¿ytku zielone-
go. Przelicznik ten obowi¹zuje równie¿
przy naliczaniu podatku rolnego. I tak np.
dzier¿awa za 1 ha gruntu klasy pierwszej
bêdzie siê równaæ 10q ¿yta – na dzieñ
dzisiejszy jest to kwota 405,60. z³.
Radni wprowadzili tak¿e zmiany do stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy
Œmigiel. Jedn¹ z nich jest zarezerwowa-
nie obszaru w Bruszczewie pod budowê
skansenu. Radni ponadto wprowadzili
bie¿¹ce zmiany do bud¿etu gminy, a tak-
¿e po raz drugi rozpatrywali skargê na
dzia³alnoœæ burmistrza wniesion¹ przez
pañstwa Borowskich. W wyniku g³oso-
wania skarga zosta³a uznana za bezza-
sadn¹.

tekst i fot. A. Kasperska

niku suszy. Powo³ana przez wojewodê
komisja dokona³a w ci¹gu dwóch miesiê-
cy od dnia stwierdzenia skutków suszy
ustalenia wysokoœci szkód powsta³ych
w gospodarstwach rolnych i dzia³ach
specjalnych produkcji rolnej znajduj¹-
cych siê na terenie 224 gmin wojewódz-

twa objêtych susz¹. Klêsk¹ na terenie na-
szego województwa dotkniêtych zosta³o
8 4 . 2 8 1  g o s p o d a r s t w  r o l n y c h ,
1.242.116.88 ha powierzchni upraw rol-
nych, a wartoœæ oszacowanych strat
³¹cznie wynosi 1.167.347.458,71 z³.

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki
w Poznaniu

Informacja prasowa
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22 sierpnia na stanowisku archeolo-
gicznym w Bruszczewie odby³y siê V Dni
Otwarte. Grupê oko³o czterdziestu osób
przywita³ burmistrz Œmigla oraz prof. Ja-
nusz Czebreszuk, kierownik strony pol-
skiej miêdzynarodowego zespo³u na-
ukowców badaj¹cych osadê obronn¹, po-
chodz¹c¹ z pocz¹tków epoki br¹zu. Jak
ju¿ wczeœniej zapowiadano, tegoroczne
spotkanie archeologów z mieszkañcami
Ziemi Œmigielskiej by³o niestety ostatnim,
a prowadzone w 2008 roku wykopaliska
koñcowym etapem trwaj¹cych od 12 lat
prac terenowych. W poprzednich sezo-
nach badañ wykopaliskowych koncentro-
wano siê g³ównie na odtworzeniu aspek-
tu kulturowego, na przyk³ad aktywnoœci
metalurgicznej czy kontaktów przemys³o-
wych mieszkañców osady. W tym roku
nacisk po³o¿ono zw³aszcza na kwestiê
oddzia³ywania cz³owieka na œrodowisko
naturalne oraz zniszczeñ ekologicznych,
jakie w wyniku odlesiania terenu oraz in-
tensywnej gospodarki mia³y miejsce na
obszarach wokó³ osady. To wyja³owiona
gleba oraz niezdatna do picia, byæ mo¿e
nawet truj¹ca woda pobliskiego jeziora
zmusi³y mieszkañców osady do jej opusz-
czenia. Dlatego te¿ w tegorocznych bada-
niach uczestniczyli nie tylko archeolodzy
z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu oraz niemieckiego Uniwersytetu
w Kilonii, ale równie¿ specjaliœci z wielu
innych dziedzin: paleobotanicy, geomor-
folodzy czy antropolodzy. Wziêli oni udzia³
w sympozjum naukowym, które zaplano-
wane zosta³o na koniec sierpnia w Cen-
trum Kultury, by podsumowaæ wyniki
trwaj¹cych od kilkunastu lat badañ, a tak-
¿e skupiæ siê na zagadnieniach zwi¹za-
nych z relacj¹ cz³owiek – œrodowisko

w pradziejach.
Tegoroczne wykopy za³o¿one zosta³y
w po³udniowej czêœci stanowiska arche-
ologicznego. Zebrano du¿y zbiór tak zwa-
nych „ekofaktów”, czyli makroszcz¹tków,
na przyk³ad ziaren zbó¿, które przetrwa-
³y dziêki osadzeniu w korzystnym pod³o-
¿u, czy te¿ ma³ych robaczków, ¿yj¹cych
w konkretnych warunkach, wiedza o któ-
rych umo¿liwia naukowcom uzyskanie
informacji o œrodowisku i krajobrazie Zie-
mi Œmigielskiej sprzed 4 tysiêcy lat. Stwo-
rzenie trzech profili py³kowych w torfie
pozwoli okreœliæ zmiany zachodz¹ce w ro-
œlinnoœci w ci¹gu trzech stuleci istnienia
osady, a badania prowadzone na stanowi-
sku cmentarzyskowym (zniszczonym nie-
stety przez wykopy rabunkowe) dostarcz¹
byæ mo¿e nowych wiadomoœci o zwycza-
jach pogrzebowych czy zagadnieniach
zwi¹zanych z duchowoœci¹ i sprawowany-
mi w Bruszczewie kultami.
Prof. Czebreszuk w bardzo przystêpny
sposób opowiedzia³ zebranym zarówno
o najnowszych odkryciach, jak i o wyni-
kach badañ prowadzonych w poprzednich
sezonach. Cierpliwie odpowiada³ na zada-
wane pytania oraz wyrazi³ wdziêcznoœæ
mieszkañcom oraz w³adzom Œmigla za
stworzenie dogodnych warunków do pro-
wadzenia badañ. Tegoroczne wykopaliska
s¹ co prawda ostatnim etapem prac tere-
nowych, nie oznacza to jednak, i¿ osada
w Bruszczewie zniknie z archeologicznej
mapy Polski i œwiata. Prof. Czebreszuk
kilkakrotnie podkreœli³ donios³oœæ brusz-
czewskiego odkrycia, bêd¹cego pierwsz¹
osad¹ w Polsce zbudowan¹ z narzêdzi
br¹zowych, oraz stanowi¹cego unikalny
w skali europejskiej obiekt, gdzie w jed-
nym miejscu, na stosunkowo niewielkim

Archeolodzy zakoñczyli ostatni etap
prac terenowych na stanowisku w Brusz-
czewie. Teraz bêd¹ odkrywaæ historiê
obronnego grodu na podstawie szczegó-
³owych badañ, wykopanych przez ostat-
nie lata pozosta³oœci tej¿e osady. Ostatni¹
wiêc okazj¹ dla spo³eczeñstwa, aby zoba-
czyæ i „dotkn¹æ” prehistorycznych œladów
po jednej z bardziej niegdyœ cywilizowa-
nych osad w Europie, by³y 22 sierpnia V
Otwarte Dni na wykopie w Bruszczewie.
Zwieñczeniem tego etapu badañ sta³a siê
Miêdzynarodowa Konferencja Archeolo-
giczna pod nazw¹: „Oddzia³ywanie cz³o-
wieka na przyrodê w neolicie i epoce br¹-
zu na Ni¿u Œrodkowoeuropejskim” zorga-
nizowana przez Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Christian-Al-

Otwarte Dni w Bruszczewie

Badacze prehistorii w Œmiglu

obszarze, wystêpuj¹ w zasadzie wszystkie
istotne elementy charakterystyczne dla
sposobu ¿ycia spo³ecznoœci sprzed 4 tys.
lat. To jedyne tego typu miejsce w Euro-
pie Œrodkowej, a niektóre z odnalezionych
tu przedmiotów, na przyk³ad wykonany
w skomplikowanej technologii sztylet, nie
maj¹ analogii na ca³ym kontynencie eu-
ropejskim i porównaæ mo¿na je jedynie
do przedmiotów zwi¹zanych z cywilizacj¹
wschodnioœródziemnomorsk¹ (kultur¹
mykeñsk¹). Dlatego te¿ tak niezwykle
istotna jest ochrona stanowiska archeolo-
gicznego w Bruszczewie. Œwiadome tego
w³adze samorz¹dowe gminy dzieñ przed
V Dniami Otwartymi, tj. 21 sierpnia, na
XXIV sesji Rady Miejskiej Œmigla uchwa-
li³y zmiany studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta i gminy Œmigiel. Dziêki temu
obszar, na którym prowadzone s¹ bada-
nia, zarezerwowany zosta³ na miejsce
skansenu i prób rekonstrukcji osady oraz
zapewniono prawn¹ mo¿liwoœæ zmiany
stanu w³asnoœciowego terenów, by sta³y
siê w przysz³oœci w³asnoœci¹ gminy. Miej-
my nadziejê, i¿ te niezwykle ambitne pla-
ny doczekaj¹ siê realizacji i osada w Brusz-
czewie stanie siê wa¿nym miejscem na
archeologicznej mapie Europy nie tylko
dla naukowców…

M. N.

brechts-Universitat w Kiel przy wspó³-
udziale burmistrza Œmigla, starosty ko-
œciañskiego oraz Poznañskiego Towarzy-
stwa Prehistorycznego. Z tej okazji do
Œmigla 28 sierpnia przyjechali archeolo-
dzy z kraju i Europy. Seminarium odby-
wa³o siê w jêzyku angielskim w pi¹tek i so-
botê, a jego tematem wiod¹cym by³ okres

neolitu oraz wczesnej epoki br¹zu w Eu-
ropie Œrodkowej. Drugiego dnia porann¹
czêœæ sesji przeprowadzono na stanowi-
sku w Bruszczewie.
Teraz w³adzom lokalnym pozostaje czy-
niæ dalsze starania o utworzenie skanse-
nu. Kolejnym ku temu krokiem by³o
uchwalenie na sierpniowej sesji przez
Radê Miejsk¹ Œmigla zmian w Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego, przeznaczaj¹cych
teren w Bruszczewie pod skansen.
Gimnazjaliœci oraz uczniowie szkó³ ponad-
gimnazjalnych z gminy Œmigiel rok szkol-
ny tak¿e rozpoczêli pod znakiem brusz-
czewskich wykopalisk, a mianowicie
3 wrzeœnia uczestniczyli w sesji popular-
nonaukowej, prowadzonej przez poznañ-
skich archeologów.

tekst i fot. A. Kasperska
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Tegoroczne do¿ynki odby³y siê
31 sierpnia w Poladowie. Korowód,
w którym przeplata³y siê tradycja i no-
woczesnoœæ, przeszed³ przez ozdobion¹
wieœ, prowadz¹c goœci na miejsce g³ów-
nych uroczystoœci, przy sali wiejskiej. Ko-
rowód rozpoczyna³a kawalkada motocy-
kli, by³y te¿ konie ró¿nych ras i maszyny
rolnicze. Nie zabrak³o M³odzie¿owej Or-
kiestry Dêtej ani tancerzy ZPiT „¯eñcy
Wielkopolscy” w strojach ludowych. Sta-
roœci do¿ynek – Lucyna Józefczak i Ro-
man Nowak wieŸli bryczk¹ dwa bochen-
ki chleba.
Pani Lucyna mieszka w Poladowie z mê-
¿em Markiem i córk¹ oraz teœciami, któ-
rzy pomagaj¹ w gospodarstwie. Pañstwo
Józefczakowie gospodaruj¹ od 18 lat z po-
wodzeniem na 30 ha ziemi, choæ klasy
gleb s¹ s³abe - 5 i 6 klasa. Uprawiaj¹ wiêc
tylko ¿yto, pszen¿yto i mieszanki zbo¿o-
we. Utrzymuj¹ te¿ trzodê chlewn¹ i by-
d³o opasowe. Rocznie sprzedaj¹ oko³o
500-600 sztuk trzody i oko³o 5 sztuk by-
d³a. W gospodarstwie znajduj¹ siê wszyst-
kie potrzebne maszyny, a wiêc 3 ci¹gni-
ki i sprzêt towarzysz¹cy, kombajn zbo-
¿owy, kombajn do ziemniaków. Pani Lu-
cyna jest cz³onkini¹ KGW i chêtnie
uczestniczy w ró¿nych pracach na rzecz

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych w Œmiglu corocz-
nie zapewnia dzieciom ze œwietlic socjo-
terapeutycznych w wieku od 11 do 17 lat
wakacyjny wypoczynek w ramach „Ak-
cji Lato”. W tym roku podopieczni ze
Œmigla, Starego Bojanowa, Sp³awia,

Tradycja i nowoczesnoœæ

Lato z GKRPA

wsi. Starosta do¿ynek Roman Nowak tak-
¿e mieszka w Poladowie wraz z ¿on¹
Kamill¹ i trzema córkami. Gospodaruje
na 25 ha ziemi, w tym 8 ha dzier¿awi.
Pracuje tu od najm³odszych lat, a ca³ko-
wicie przej¹³ gospodarstwo 28 lat temu,
po œmierci rodziców. Klasy gleb s¹ s³abe
- 4 i 5, wiêc uprawiane roœliny to przede
wszystkim ¿yto, mieszanka zbo¿owa,
pszen¿yto, jêczmieñ. Gospodarstwo jest
wielokierunkowe, a wiêc z chowem trzo-
dy chlewnej oraz byd³a. Œrednio w roku
w³aœciciel odstawia 200 sztuk tuczników,
utrzymuje 20 sztuk byd³a, w tym 12 krów
mlecznych. Budynki inwentarskie: obo-
ra, chlewnia, gara¿e s¹ w dobrym stanie.
Gospodarstwo dysponuje wszystkimi
podstawowymi maszynami: s¹ 3 ci¹gni-
ki wraz z maszynami towarzysz¹cymi
oraz kombajn zbo¿owy. Rolnik chêtnie
uczestniczy w pracach na rzecz tutejszej
spo³ecznoœci, od ponad 20 lat jest cz³on-
kiem Rady So³eckiej.
Punktualnie o godz. 1400 rozpoczê³a siê
msza polowa w intencji rolników, któr¹

odprawi³ ks. dziekan Tadeusz Fo³czyñ-
ski. Po mszy prezes GZRKiOR w Œmiglu
Zygmunt Konieczny powita³ goœci, m.in.:
Ma³gorzatê Adamczak – senator RP, Jana
Dziedziczaka – pos³a RP, Edwarda Strzy-
miñskiego – wicestarostê powiatu ko-
œciañskiego, Wiktora Snelê – burmistrza
Œmigla, Wies³awê Poleszak-Kraczewsk¹
– wiceburmistrz Œmigla, Jana Józefcza-
ka – przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Œmigla, Micha³a Wiœniewskiego – sekre-
tarza Œmigla, Ryszarda Fornalika – za-
stêpcê przewodnicz¹cego Rady Powiatu
Koœciañskiego, Mariana Kasperskiego –
prezesa OZRKiOR w Lesznie, radnych
Rady Miejskiej Œmigla, radnych powia-
tu, przedstawicieli WIR, ODR, dyrekto-
rów szkó³ i zak³adów pracy.
Nie zabrak³o tradycyjnych elementów
obrzêdu do¿ynkowego – podziêkowañ
dla rolników, wrêczenia chleba w³adzom
samorz¹dowym, wrêczenia do¿ynko-
wych wieñców i dzielenia siê chlebem.
Zebrani mogli obejrzeæ tañce ludowe
w wykonaniu ZPiT „¯eñcy Wielkopol-
scy” oraz wystêp kabaretu „Katarzynki”
ze S³upi Kapitulnej.
Uroczystoœci do¿ynkowe zakoñczy³a zaba-
wa taneczna przy muzyce zespo³u „Vivat”.
Organizator – Gminny Zwi¹zek Kó³ek
Rolniczych i Organizacji Rolniczych w
Œmiglu oraz wspó³organizatorzy do¿ynek
dziêkuj¹ Walerianowi Kunertowi i Lesz-
kowi Czajce, przedsiêbiorcom z Polado-
wa, za pomoc i wsparcie w przygotowa-
niu uroczystoœci, Ko³om Gospodyñ Wiej-
skich za wykonanie wieñcy do¿ynko-
wych oraz Radzie So³eckiej wsi Polado-
wo pod kierunkiem So³tysa Jana Majera
za zaanga¿owanie w organizacjê impre-
zy.

M.D.

Machcina, ¯egrówka, Czacza, Broniko-
wa, podzieleni na trzy grupy, wyjechali
na piêciodniowe pobyty nad jeziorem
w miejscowoœci Skoki ko³o RogoŸna.
Dla uczestników wyjazdów organizator
zapewni³ wiele atrakcji. Dzieci poza spa-
cerami i k¹piel¹ w jeziorze, skaka³y na
band¿i, próbowa³y si³ na œcianie wspi-
naczkowej, p³ywa³y kajakami i rowerami
wodnymi, uczestniczy³y w integracyj-
nych dyskotekach w RogoŸnie i Jab³ko-
wie. Czas spêdza³y równie¿ na grach i za-
bawach.
Ponadto w sierpniu dla 29 dzieci w wie-
ku od 7 do 10 lat zorganizowano wyjazd
do Parku Dinozaurów„Zaurolandia”
w Rogowie, do Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy oraz na Ostrów Lednic-

ki. Na wyspê dzieci pop³ynê³y promem.
Dotar³y równie¿ na Lednickie Pola.
Wszystkie wyjazdy w ca³oœci sfinansowa-
ne by³y ze œrodków Gminnej Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Œmiglu, przeznaczonych na profilakty-
kê. W „Akcji Lato 2008” uczestniczy³o
128 dzieci.

Foto: archiwum GKRPA
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Centrum Kultury w Œmiglu w ramach
„Akcji Lato 2008” zorganizowa³o cztery
wyjazdy dla dzieci w wieku 7-15 lat. W po-
przednim numerze „Witryny Œmigiel-
skiej” zosta³y opisane wyjazd do ZOO
w Poznaniu oraz dyskoteka dla dzieci
i m³odzie¿y.
14 sierpnia 41 dzieci wyjecha³o do Mu-
zeum A. Fiedlera w Puszczykowie. Mu-
zeum to upamiêtnia wybitnego pisarza
i podró¿nika  Arkadego Fiedlera
ur.28.11.1894 w Poznaniu – zm.7.03.1985
w Puszczykowie, syna Antoniego Fiedle-
ra, poznañskiego poligrafa i wydawcy. To
ojciec ukszta³towa³ osobowoœæ m³odego
Arkadego, rozbudzi³ w nim zaintereso-
wanie przyrod¹: „Uczy³ mnie kochaæ rze-
czy takie, obok których inni ludzie prze-
chodzili obojêtnie” – powie póŸniej pisarz

Cz³onkowie Stowarzyszenia „Œwiat³o
Nadziei” oraz uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajêciowej w Koœcianie wraz z ro-
dzinami od 21 do 24 sierpnia wypoczy-
wali w Oœrodku „Borowik” w Boszkowie.
Kilkudniowy wyjazd by³ okazj¹ do inte-
gracji, aktywnego wypoczynku oraz mi-
³ej zabawy.
Zmienna pogoda nie pozwala³a na d³ugie
pla¿owanie, jednak nikomu to nie prze-
szkadza³o. Bardzo ciekawym doœwiad-
czeniem dla dzieci, ale te¿ dla wielu do-

Lato z Centrum Kultury cz. 2

o swym ojcu. W pierwsz¹ wielk¹ podró¿
wyruszy³ do po³udniowej Brazylii, na-
stêpnie do Amazonii, najbujniejszej pod
s³oñcem puszczy tropikalnej. Ekspozycja
wewnêtrzna znajduj¹ca siê w starym
domu rodzinnym Fiedlerów zawiera ory-
ginalne eksponaty z Ameryki Pó³nocnej
i Po³udniowej, Afryki i Azji – przywiezio-
ne z licznych podró¿y przez Arkadego
Fiedlera oraz jego synów Marka i Arka-
dego Rados³awa. Uwagê przyci¹gaj¹ rê-
kodzie³a ró¿nych ludów: rzeŸby i maski
obrzêdowe, trofea ludzkich g³ów, moty-
le tropikalne, krokodyle i kajmany. Ko-
lekcjê uœwietnia bogaty zbiór ksi¹¿ek
Arkadego Fiedlera – wydania 32 tytu³ów

w 23 jêzykach.
W Ogrodzie Kultur i Tolerancji przy
muzeum A. Fiedlera po czterech latach
budowy 12 maja br. zosta³a „zwodowana”
Santa Maria replika legendarnego
¿aglowca Krzysztofa Kolumba, w skali
1:1. Uroczystego aktu przeciêcia wstêgi
dokona³ Krzysztof Kolumb, ksi¹¿ê de
Veragua, potomek w linii prostej s³ynne-
go odkrywcy. Statek liczy 20 metrów d³u-
goœci, 6 metrów szerokoœci i tyle samo
wysokoœci.

Letnia akcja „Œwiat³a Nadziei”
ros³ych by³o lepienie figur z gliny. Po-
wsta³o wiele ciekawych prac. Radosnym
prze¿yciem zarówno dla kibiców jak
i uczestników by³y wspólne mecze siat-
kówki oraz rozgrywki w boccia. Dla nie-
których by³ to pierwszy od lat kontakt
ze sportem.
Stowarzyszenie sk³ada podziêkowania
wojewodzie wielkopolskiemu oraz Staro-
stwu Powiatowemu w Koœcianie za dofi-
nansowanie kosztów pobytu. Tylko dziê-
ki ich dotacjom mo¿liwe by³y wyjazdy

ca³ych rodzin i tak potrzebny wspólny
wypoczynek.

tekst B. Kuderska,
fot. archiwum Stowarzyszenia

Natomiast w przymuzealnym parku stoi
sfinks oraz piramida zbudowana na wzór
piramidy Cheopsa i jest dok³adnie 23
razy mniejsza. Piramida ta jest efektem
podró¿y Fiedlerów do staro¿ytnego Egip-
tu.
Tajemniczy œwiat Indian to kolejna cie-
kawa ekspozycja „zderzenia dwóch kul-
tur”. Spotykamy tu Krzysztofa Kolumba,
w chwili gdy ten stan¹³ na pierwszej wy-
spie po dop³yniêciu do celu swej wypra-
wy.
Kolejny wyjazd to wycieczka do „KINE-
POLIS” w Poznaniu, 19 sierpnia, na film
pt. „Mów mi Dave”. W tej wycieczce
udzia³ wziê³o 38 dzieci. Po obejrzeniu
komedii i wyjœciu na hol g³ówny ka¿de
dziecko otrzyma³o p³ytê VIDEO CD oraz
naklejki ze zwiastunami filmów min.
„£owcy smoków”.
Ostatni wyjazd mia³ miejsce 21 – do Ko-
rzonkowa w gminie Mosina – wioski in-
diañskiej. By³a to najliczniejsza wyciecz-

ka. Tematyka wyjazdu bardzo œciœle
³¹czy³a siê z wycieczk¹ do muzeum
w Puszczykowie. Tutaj dzieci obejrza³y
namioty indiañskie ozdobione malowi-
d³ami i z pewnoœci¹ utrwali³y sobie ich
nazwê – tipi. Na olbrzymim terenie po-
œród lasów powita³ nas Indianin. Opowie-
dzia³ interesuj¹ce historie przy ognisku
o ¿yciu Indian. Nastêpnie ka¿de dziecko
jecha³o na koniu, strzela³o z wiatrówki
i ³uku. Wszyscy brali udzia³ w pieczeniu
kie³basek i konkurencjach sprawnoœcio-
wych. Na zakoñczenie dzieci obejrza³y
pokaz rzutów lassem.
Ponadto 26 sierpnia odby³ siê plener
malarski przy wiatrakach w Œmiglu, któ-
ry poprowadzi³ Antoni Szulc, instruktor
sekcji plastycznej w Centrum Kultury
w Œmiglu.
Z wszystkich powy¿ej opisanych i zorga-
nizowanych wyjazdów i atrakcji letnich
dzieci korzysta³y bezp³atnie.
Serdecznie dziêkujemy Ewie Nowak,
Marii Józefczak, Monice W³och, Justynie
Ziegler, Iwonie W³och za opiekê nad
dzieæmi podczas wakacyjnych wyjazdów.

L.S.
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24 sierpnia Spo³eczny Komitet Do¿y-
nek So³eckich w Bronikowie zorganizo-
wa³ obchody Œwiêta Plonów. Mimo nie-
sprzyjaj¹cej pogody uda³o siê zrealizowaæ
prawie wszystkie punkty programu. Du-
¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê turniej
strzelania z wiatrówki oraz pokaz daw-
nych om³otów zbo¿a wykonany w plene-
rze przez najstarszych mieszkañców wsi,
po którym seniorzy przekazali dawne
narzêdzia pracy m³odszym mieszkañ-
com, przygl¹daj¹c siê, jak z t¹ ciê¿k¹
prac¹ radz¹ sobie nastêpcy. Seniorki za-
prezentowa³y sztukê robienia powróse³
i wi¹zania om³óconej s³omy. Prowadz¹-

Deszczowe Œwiêto Plonów w Bronikowie

23 sierpnia w Nowej Wsi odby³y siê
do¿ynki. Mieszkañcy przystroili posesje
scenkami przedstawiaj¹cymi koniec ¿niw
z przymru¿eniem oka…Impreza rozpo-
czê³a siê o godz. 1700 barwnym korowo-
dem sk³adaj¹cym siê z jeŸdŸców kon-
nych, bryczek oraz sprzêtu rolniczego.
Starostami tegorocznych do¿ynek byli
Teresa Przydro¿na oraz Jerzy Stasik.
Wieniec otrzyma³ gospodarz tegoroczne-

Œwiêtowano w Nowej Wsi
go œwiêta prezes Kó³ka Rolniczego No-
wej Wsi Aleksander Przydro¿ny, a chleb
so³tys Anna Wieczorek. Przewodnicz¹ca
KGW przeczyta³a zebranym historiê ob-
rzêdu do¿ynkowego. Po uroczystoœciach
odby³a siê zabawa taneczna, podczas któ-
rej przeprowadzono loteriê fantow¹. Or-
ganizatorzy dziêkuj¹ sponsorom oraz
mieszkañcom Nowej Wsi, którzy czyn-
nie w³¹czyli siê w organizacjê imprezy. A.W.

cy obchody Ireneusz Nowak podziêko-
wa³ uczestnikom pokazu i da³ sygna³ do
tworzenia ma³ego korowodu do¿ynkowe-
go oraz przejœcie do œwietlicy wiejskiej
na g³ówne obrzêdy do¿ynkowe.
W imieniu Spo³ecznego Komitetu Do¿y-
nek So³eckich so³tys Bronikowa Ryszard
Jerzyk powita³ mieszkañców oraz goœci -
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmi-
gla Jana Józefczaka, burmistrza Œmigla
Wiktora Snelê, wiceprzewodnicz¹cego
Rady Powiatu oraz prezesa spó³ki Œmi-
grol Ryszarda Fornalika, ksiêdza kano-
nika Zbigniewa Fenglera, ksiêdza pro-
boszcza Józefa Rydlewskiego, w³aœcicie-
la gospodarstwa rolnego Arkadiusza
Antczaka, w³aœciciela firmy budowlanej
KON-BUD Konrada Smoka. Starostowie
do¿ynek Zofia Tajchert i Ryszard Œliwiñ-
ski wrêczyli wieniec do¿ynkowy so³tyso-
wi, natomiast dorodny bochen chleba
upieczony z tegorocznego zbo¿a burmi-
strzowi. Uczniowie Szko³y Podstawowej
w Bronikowie pod opiek¹ nauczycielek
przygotowali okolicznoœciowy program
artystyczny. Po zakoñczeniu oficjalnej

czêœci do¿ynek Justyna Nyczka i Edyta
Drobnik poprowadzi³y gry i zabawy dla
dzieci.
Zorganizowanie imprezy nie by³oby mo¿-
liwe bez zaanga¿owania Komitetu Orga-
nizacyjnego, a w szczególnoœci pañ z Ko-
³a Gospodyñ Wiejskich, cz³onków Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej, Kó³ka Rolnicze-
go oraz ca³ej Rady So³eckiej. S³owa po-
dziêkowania nale¿¹ siê Arkadiuszowi
Antczakowi za udostêpnienie terenu na
organizacjê festynu sportowego, w³aœci-
cielowi firmy transportowej Ryszardowi
Rydlichowskiemu za u¿yczenie naczepy
oraz Romanowi Kubiakowi, który nie
szczêdzi³ sprzêtu przy niwelacji terenu.
Komitet Organizacyjny sk³ada gor¹ce
podziêkowania sponsorom Œwiêta Plo-
nów, a w szczególnoœci spó³ce Œmigrol,
Bankowi Spó³dzielczemu w Œmiglu, Ar-
kadiuszowi Antczakowi, Konradowi Smo-
kowi oraz Ireneuszowi Nowakowi. Dziê-
kuje równie¿ zespo³owi TRAWIT, który
bawi³ dzieci oraz gra³ nieodp³atnie na
zabawie tanecznej.

tekst A. Œliwiñski, foto M. Nowak
foto archiwum

23 sierpnia mieszkañcy Bruszczewa
œwiêtowali zakoñczenie zbiorów. Wœród
zaproszonych na tê uroczystoœæ goœci
obecni byli wicestarosta powiatu koœciañ-
skiego Edward Strzymiñski, wiceprze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Koœciañskie-
go Ryszard Fornalik, sekretarz Gminy
Œmigiel Maciej Wiœniewski, so³tys Brusz-
czewa Henryk Dudziñski, radni Rady
Miejskiej Œmigla: Wies³aw Kasperski
i Marian Drzewiecki.
„Tak dawniej jak i dziœ do¿ynki s¹ wa¿ne
dla wszystkich, bo przypominaj¹ o trud-
nej pracy rolnika i o randze tego zawo-
du...” powiedzia³a cz³onkini Rady So³ec-
kiej wsi Bruszczewo imiê Gabriela Ka-
sperska, witaj¹c zebranych.
W organizacjê œwiêta plonów zaanga¿o-
wa³o siê miejscowe Ko³o Gospodyñ Wiej-
skich.

Do¿ynki w Bruszczewie
To w³aœnie cz³onkinie ko³a przygotowa-
³y wraz z dzieæmi obrzêd do¿ynkowy,
w czasie którego wieniec do¿ynkowy zo-
sta³ wrêczony so³tysowi Bruszczewa,
a bochen pachn¹cego chleba wicestaro-
œcie powiatu.
Uroczystoœci zakoñczy³a zabawa tanecz-
na, na której do
tañca gra³ zespó³
„Element”.

M.D.
foto archiwum

wsi Bruszczewo
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Barchlin po³o¿ony jest na zachód od
Œmigla. Pierwsza wzmianka o wsi pocho-
dzi z 1303 roku. W 1393 roku miejsco-
woœæ zwano Barhlino, w 1400 Barclino.
Spotkaæ mo¿na tak¿e nazwê Berhlino
i Barklino Stare. Nazwa dzier¿awcza
miejscowoœci wywodzi siê od nazwiska
osadnika Bark, Barka lub Barka³a. Naj-
starszymi znanymi w³aœcicielami wioski
by³a szlachecka rodzina Barkliñskich.
Znany jest z tej rodziny „Albertus de
Barklino” czyli Wojciech Barkliñski, któ-
ry w 1392 roku uwiêzi³ swego s¹siada
Wolframa Byliñczyka z Bucza, zatrzymu-
j¹c jednoczeœnie jego 12 wozów z sianem
o wartoœci 3 grzywien. Spór o to toczy³
siê przed s¹dem w Koœcianie. Na pocz¹t-
ku XVI wieku Barchlin nale¿a³ do Mar-
cina Szwaba, a nastêpnie, m.in. w 1616
roku do Jana Zaremby Cerekwickiego

W roku szkolnym 2008/2009 dzieci
z Przedszkola Samorz¹dowego w Œmiglu
bêd¹ po raz pierwszy uczestniczyæ w pro-
jekcie edukacyjnym „Twórcze myœlenie
przedszkolaka”, finansowanym przez
Europejski Fundusz Spo³eczny w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Projektem objête zostan¹ dzieci uczêsz-
czaj¹ce do budynku przy Al. Bohaterów
7.
Otrzymane fundusze pozwol¹ na zakup
niezbêdnych pomocy dydaktycznych,
pomocy dla dzieci oraz przeprowadzenia
szkoleñ dla nauczycieli i rodziców. Pro-

Z dziejów Barchlina
i rodziny Bronikowskich. Po Stanis³awie
Bronikowskim wieœ odziedziczy³ jego
syn Stanis³aw, który zmar³, bêd¹c kawa-
lerem. Nowym w³aœcicielem zosta³ An-
drzej £odzia Szo³drski, a po nim jego syn
Ludwik, który by³ chor¹¿ym poznañskim
i wojewod¹ poznañskim. Zmar³ w 1749
roku, pozostawiaj¹c Barchlin synowi
W³adys³awowi, który by³ w³aœcicielem 32
wsi i jednoczeœnie wojewod¹ inowroc³aw-
skim oraz genera³em wielkopolskim.
Schedê po nim przej¹³ syn Jakub, staro-
sta rogoziñski. W 1772 roku Barchlin
wchodzi³ w sk³ad dóbr Popowo Stare.
W tym roku w tamtejszym folwarku znaj-
dowa³o siê 135 owiec i 16 wo³ów i krów.
W 1779 roku Jakub Szo³drski sprzeda³
Barchlin staroœcie koœciañskiemu Józe-
fowi Dryi Ch³apowskimu, a ten z kolei
chor¹¿emu smoleñskiemu Ignacemu

Twórcze myœlenie przedszkolaka

Szo³drskiemu. Z r¹k jego syna Melchio-
ra wieœ przesz³a na w³asnoœæ rodziny Spli-
chertów, którzy w³adali ni¹ do 1945 roku.
W 1926 roku Barchlin stanowi³ samo-
dzielny maj¹tek o powierzchni 410,53 ha.
Po 1945 roku znajdowa³a siê tu Rolnicza
Spó³dzielnia Produkcyjna. W 1893 roku
Fryderyk Ksawery Speichr t wzniós³
dwór. Przy dworze znajduje siê park kra-
jobrazowy o powierzchni 1,60 ha. W par-
ku rosn¹ lipy, robinie akacjowe, olsze
czarne, dêby szypu³kowe, brzoza bro-
dawkowata itp. 30 wrzeœnia 1921 roku
w Barchlinie by³o 36 domów, w których
mieszka³o 216 osób. 10 lat póŸniej do-
mów by³o 37, a w nich 220 osób. Jedno-
czeœnie w miejscowym obszarze dwor-
skim znajdowa³o siê 7 domów z 111
mieszkañcami, a 10 lat póŸniej w 6 do-
mach by³o 90 mieszkañców.

Jan Pawicki

jekt dostosowany jest do wieku dzieci.
Trzy i czterolatki bêd¹ poznawa³y zjawi-
ska i ciekawe zagadnienia, które wyja-
œniaæ bêdzie „Zaczarowany zaj¹czek”.
Natomiast dzieci piêcioletnie bêd¹
uczestniczyæ w programie „Wyspa”. Jest
to rodzaj gry przygodowej, w której dzie-
ci staj¹ siê podró¿nikami i podró¿uj¹
w czasie i przestrzeni, poznaj¹c konty-
nenty i kulturê ¿yj¹cych tam ludzi.
Poprzez realizacjê projektu dzieci
zwiêksz¹ swoje szanse edukacyjne, zy-
skaj¹ wiedzê i narzêdzia do szybkiego
i efektywnego przyswajania nowych wia-

domoœci. Nowoczesne metody pracy i za-
bawy z dzieckiem pozwol¹ na wiêksze
wyzwolenie u dzieci zarówno drzemi¹-
cych w nich mo¿liwoœci i zdolnoœci oraz
pozytywnych emocji i zachowañ. Dzieci
³atwiej opanuj¹ umiejêtnoœæ czytania, pi-
sania, rozwin¹ myœlenie i koncentracjê.
W projekcie bêd¹ tak¿e uczestniczyæ ro-
dzice, którzy zostan¹ zaproszeni do
wspólnej zabawy z dzieckiem.
Mamy nadziejê, ¿e projekt przyniesie
du¿o radoœci dzieciom, rodzicom i na-
uczycielom.

Kamila Grocka – dyrektor Przedszkola
Samorz¹dowego w Œmiglu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A po
raz czwarty postanowi³y kontynuowaæ
kampaniê spo³eczn¹ maj¹c¹ na celu za-
chowanie bezpieczeñstwa na przejaz-
dach kolejowo-drogowych oraz kszta³to-
wanie œwiadomoœci spo³ecznej i w kon-
sekwencji zachowanie ¿ycia i zdrowia
osób - kierowców, pieszych i rowerzy-
stów na skrzy¿owaniach dróg ko³owych
z liniami kolejowymi,
Takie sceny zdarzaj¹ siê codziennie w ca-
³ym kraju: rozpêdzony samochód wpada
na skrzy¿owanie z torami kolejowymi,
choæ z daleka widaæ b³yski czerwonych
œwiate³, albo zgrabnym ³ukiem omija
opuszczone rogatki. Piesi i rowerzyœci
unosz¹ szlabany aby wygodnie pokonaæ,
czêsto wielotorowy, przejazd. Znak

„Stop” przed przejazdem niestrze¿onym
traktowany jest wy³¹cznie jak „ozdob-
nik”. I tylko medialne relacje z kolejnej
tragedii trochê przygnêbiaj¹ – znów ktoœ
nie wróci do domu…
Statystyki s¹ nieub³agane: 97 % wypad-
ków na przejazdach kolejowych powo-
duj¹ prowadz¹cy pojazdy. Podobnie nie-
ub³agane s¹ prawa fizyki: samochód,
ma³y czy du¿y nie ma ¿adnych szans
w spotkaniu z lokomotyw¹, a kierowcy
i pasa¿erowie najczêœciej nie prze¿ywaj¹
zderzenia. To w³aœnie chciano uœwiada-
miaæ podczas czwartej ju¿ edycji kampa-
nii BEZPIECZNY PRZEJAZD powtarza-
j¹c ubieg³oroczne has³o „Zatrzymaj siê
i ¿yj”.
8 wrzeœnia br. w ramach tej akcji na prze-

jeŸdzie Œmigielskiej Kolei Dojazdowej
przy budynku stacji kolejowej odby³y siê
æwiczenia ratownictwa drogowego
z udzia³em Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y
Ochrony Kolei oraz Policji. Mo¿na by³o
zobaczyæ upozorowany wypadek z udzia-
³em lokomotywy i samochodu osobowe-
go. Rozdawane by³y ulotki i gad¿ety przy-
pominaj¹ce o celach akcji. Kolejny taki
pokaz, ty razem z udzia³em lokomotywy
parowej, odby³ siê nastêpnego dnia
w Starym Bojanowie.

Wspó³organizatorem akcji by³ œmigielski
portal internetowy www.smigiel.vcity.pl.

M.D.

„Bezpieczny przejazd - zatrzymaj siê i ¿yj”.
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Samorz¹dy Ziemi Koœciañskiej uro-
czystym festynem historycznym pragn¹
zainaugurowaæ obchody dziewiêædziesi¹-
tej rocznicy odzyskania niepodleg³oœci
i wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Trzeci¹ okazj¹ do œwiêtowania jest przy-
padaj¹ca w tym roku osiemdziesi¹ta rocz-
nica istnienia i dzia³alnoœci Pañstwowej
Stadniny Koni w Racocie, która do 1928
roku by³a rezydencj¹ Prezydenta Rzeczy-
pospolitej.
Festyn odbêdzie siê 28 wrzeœnia ma hi-
podromie w Racocie. G³ównym punktem
imprezy bêdzie widowisko historyczne -
inscenizacja bitwy powstañców wielko-
polskich z wojskami niemieckimi w okre-
sie rozejmu w Trewirze. Uczestnicy
przedstawi¹ walki z 20 kwietnia 1919
roku pod Sowin¹, gdzie Niemcy po d³u-
gotrwa³ym ostrzale pozycji polskich, si-
³ami batalionu piechoty, po raz kolejny
naruszaj¹c postanowienia rozejmu tre-
wirskiego, zaatakowali Wielkopolan.
Obchody bêd¹ nawi¹zywaæ przede
wszystkim do 90-lecia wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego, jednak organizato-

Jeziorki – dawne dzieje
„W 1410 r. po³¹czone si³y wojsk Polski i
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego poko-
nuj¹ Krzy¿aków pod Grunwaldem. Pisa-
na historia Jeziorek ma swój pocz¹tek
niespe³na 18 lat póŸniej, w r. 1428, kiedy
to niejaki Piecz, wójt koœciañski, wystê-
puje w sporze z Borkiem z Jeziorek. Tak
zaczyna siê opowieœæ o Jeziorkach, miej-
scu, w którym historia Polski odbija siê
jak w zwierciadle. Przez d³u¿szy czas Je-
ziorki nale¿¹ do rodziny Borków, w 1462
zarz¹dza nimi Miko³aj Borek Osiecki.
W kolejnych latach wielokrotnie zmie-
niaj¹ siê w³aœciciele, np. w 1502 miejsco-
woœæ przejmuje syn Miko³aja, a ju¿
w 1509 jej czêœæ nabywa Andrzej Górka.
W tym momencie mamy bia³¹ kartê w hi-
storii Jeziorek. Rzekomo w tym czasie
zje¿d¿ali tu awanturnicy z ca³ego Króle-
stwa, nie brakowa³o te¿ zbirów z zagra-
nicy. Zwabi³a ich do Jeziorek legenda
o skarbie ukrytym pod jednym z jezior.
Dostêpu do skarbu mia³y strzec dwa psy.
Skarb ten le¿y do dziœ nietkniêty, bo nikt
nie mia³ odwagi do niego siêgn¹æ, a obec-
nie nikt nie zna do niego drogi. Jedynie
wieœæ o skarbie pod jeziorem przecho-
wuje siê wœród ludzi...

Zaproszenie na festyn historyczny

Jeziorki – historia

rzy zaplanowali równie¿ nawi¹zanie do
okresu miêdzywojennego. Na hipodro-
mie pojawi siê powóz, który wióz³ Igna-
cego Paderewskiego w przeddzieñ wy-
buchu powstania. Rekonstrukcje obozów
powstañców, wojska wielkopolskiego
i Prusaków oraz skautów prezentowaæ
bêd¹ ¿ycie obozowe wojaków, bior¹cych
udzia³ w walkach 1918 i 1919. Grupa Hi-
storyczna SGRH 3 Bastion Grolman
przygotuje obóz powstañców wielkopol-
skich i zorganizuje œcie¿kê edukacyjn¹
przedstawiaj¹c¹ m³odzie¿y historiê po-
wstania. Publicznoœæ bêdzie mog³a zwie-
dziæ obozowiska, skosztowaæ zupy, zjeœæ
jajecznicê prosto z kuchni polowej, zoba-
czyæ, co powstaniec nosi³ w plecaku oraz
czym walczy³. Mi³oœnicy motoryzacji
znajd¹ na festynie m.in. samochód Over-
land model 91, który by³ wykorzystywa-
ny podczas walk. Podczas imprezy
Ochotniczy Reprezentacyjny Oddzia³
U³anów z Poznania zaprezentuje pokaz
wyszkolenia u³añskiego wed³ug regula-
minów obowi¹zuj¹cych kawaleriê II RP
w 1939 roku. Dzia³aj¹ca przy oddziale

Grupa Amazonek przedstawi konnego
kadryla. W festynie weŸmie udzia³ 69.
Leszczyñski Pu³k Przeciwlotniczy im.
gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA”,
który zaprezentuje najnowoczeœniejsze
uzbrojenie bojowe u¿ywane w Wojsku
Polskim.
Prezentacja walk z Powstania Wielkopol-
skiego, pokaz wyszkolenia u³anów
z okresu dwudziestolecia miêdzywojen-
nego,  a tak¿e prezentacja wspó³czesne-
go Wojska Polskiego gwarantuje moc
atrakcji i stanowi obietnicê udanego spo-
tkaniem z histori¹, na które serdecznie
zapraszamy.
Nad imprez¹ patronat obj¹³ prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñ-
ski, marsza³ek województwa wielkopol-
skiego Marek WoŸniak, wojewoda wiel-
kopolski Piotr Florek.  
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe
w Koœcianie, Urz¹d Gminy Czempiñ,
Urz¹d Miasta Koœciana, Urz¹d Gminy
Koœcian, Urz¹d Miasta i Gminy Krzywiñ,
Urz¹d Miejski Œmigla

(Jezorko, Jesyorko, Jezyorko, Jeziorko)

Wreszcie w 1792 pierwszy wpis w ksiê-
dze wieczystej, od Antona Marschanda
Jeziorki kupi³ Friedrich Fengler. Od tej
chwili wszystko potoczy³o siê b³yskawicz-
nie... W 1823 maj¹tek nabywa Theodor
Opitz, by w 1842 sprzedaæ go Johannowi
Strockowi. W dalszych latach utrzymuje
siê ta tendencja. Jeziorkami zarz¹dzaj¹
wówczas m.in. Bernard Kaulisch, Ernest
Nikisch-Rosenneck, Elizabeth Meyer.
Wreszcie nadchodzi rok 1875, kiedy to
maj¹tek trafia w rêce rodziny Hasche.
Rozpoczyna siê z³oty wiek dla Jeziorek.
Jeziorki w rêkach rodziny Hasche i von
Ondarza.
Hans Hasche by³ rolnikiem z Jeziorek,
a jego ¿ona Alicja Teresa pochodzi³a z ro-
dziny bogatej, hrabiowskiej. Zarówno
Hans jak i jego nastêpcy zapisali siê do-
brze w pamiêci mieszkañców Jeziorek
i okolicy. Byli to bardzo pobo¿ni pañstwo.
Razu pewnego, gdy Alicja wraca³a powo-
zem z koœcio³a, rozhukane konie ponio-
s³y zaprzêg. Pani Hasche cudem uniknê-
³a œmierci. Na drzewie, w pobli¿u które-
go mia³ miejsce wypadek, Hans poleci³
zawiesiæ kapliczkê – wisi do dziœ.
W okresie zaboru pruskiego Hans Ha-
sche broni³ Polaków, co by³o Ÿle widzia-

ne przez jego ziomków. Nigdy nie ukry-
wa³, ¿e by³ zwolennikiem dobrego u³o-
¿enia stosunków z Polakami.
Zapewne z sentymentu do kraju lat dzie-
cinnych dworek, którego budowê ufun-
dowa³ Hans Hasche, zosta³ zbudowany
w stylu tyrolskim, przypomina³ szwajcar-
skie wille.

W Jeziorkach panowa³a pasterska beztro-
ska i wiejska sielanka. Pañstwo Hasche
anga¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ dobroczynn¹.
Buduj¹ w okolicy Dom œw. Józefa, w któ-
rym w 1900 osadzaj¹ siostry el¿bietan-
ki, by opiekowa³y siê chorymi. Niestety,
Alicja Hasche umiera w 1911r., nie ob-
darowawszy Hansa dziedzicem. W kolej-
nych latach kraj ogarnê³a wojenna zawie-
rucha. Tragiczne zdarzenia nie ominê³y
i Jeziorek. Podczas Powstania Wielkopol-
skiego 11.01.1919 r. przez Jeziorki ucie-
ka³y wojska niemieckie, które dozna³y
klêski w bitwie z powstañcami.
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Kiedy sytuacja nieco siê uspokoi³a, Hans,
aby nie spêdziæ reszty ¿ycia w samotno-
œci, usynawia syna siostry swej zmar³ej
¿ony, urodzonego w 1906r. – Hansa von
Ondarza, sprowadza go do Jeziorek ok.
1921 r. i na dwa lata przed œmierci¹ zapi-
suje mu ca³y maj¹tek. Hans Hasche
umiera w 1937 r. Od tego momentu ma-
j¹tkiem zarz¹dza Hans von Ondarza i je-
go ¿ona Joanna.

Jeziorki podczas II wojny œwiatowej
Kiedy w 1939 r. wybucha wojna, Hans
von Onadarza zostaje internowany przez
Polaków i umiera.

Maj¹tkiem zarz¹dza Joanna Hasche.
By³a bardzo ¿yczliwa dla ludnoœci pol-
skiej i mimo niebezpieczeñstwa zezwa-
la³a na prowadzenie tajnego nauczania
Katechizmu, odprawianie mszy œw. oraz
organizowanie przedstawieñ teatralnych.
W 1941 r. 9 dziewczynek przyst¹pi³o do
I Komunii Œwiêtej. Uroczystoœæ ta odby-
³a siê w pomieszczeniach dworku. O od-
wadze Joanny œwiadczy te¿ zdarzenie
z 1943 r. Wtedy to m³odzi hitlerowcy wy-
wrócili figurê Matki Boskiej, która by³a
ustawiona przy wjeŸdzie na podwórze
maj¹tku. Joanna nakaza³a wy³owiæ figu-
rê ze stawu, do którego spad³a, i ustawiæ
na miejscu. Stoi ona tam po dziœ dzieñ,
o czym mog¹ siê pañstwo przekonaæ,
spogl¹daj¹c teraz nieco w lew¹ stronê.
Przez prawie ca³y okres wojny mieszkañ-
cy Jeziorek zbierali siê tam na nabo¿eñ-
stwa majowe, a w parku odprawiano Dro-
gê Krzy¿ow¹. W czasie wojny przebywa
te¿ w Jeziorkach bratanek Hansa, uro-
dzony w 1929 r. Hennig von Ondarza. Po
wojnie Joanna opuszcza Jeziorki i wy-
je¿d¿a w g³¹b Niemiec. Znów nasta³ czas
zmian...

Jeziorki po II wojnie œwiatowej
Dziêki kolektywnemu wspó³dzia³aniu na
wielu p³aszczyznach, w 1954 r. doprowa-
dzono do Jeziorek pr¹d elektryczny i dro-
gê asfaltow¹ w kierunku od Osiecznej.
Zachêceni powodzeniem jezioranie dalej

buduj¹ Polskê Ludow¹. Jak grzyby po
deszczu wyrastaj¹ dwa bloki mieszkalne,
w sumie mo¿e w nich mieszkaæ 14 ro-
dzin. Ka¿da z nich ma do dyspozycji nie-
wielkie zabudowanie gospodarcze, w któ-
rym hoduje kury, króliki, a nawet œwi-
nie. Ka¿demu pracownikowi przys³ugu-
je 5 arów ziemi u¿ytkowej. PGR Jeziorki
jest czêœci¹ Zak³adu Rolnego Drzeczko-
wo, który z kolei podlega Przedsiêbior-
stwu PGR w Starym Bojanowie.
Historia Jeziorek jest burzliwa. Nie omi-
ja³y tego miejsca zakrêty historii. Powsta-
nie Wielkopolskie, tajne nauczanie w cza-
sie II wojny œwiatowej, budowanie pol-
skiego socjalizmu oraz jego upadek. Kie-
dy zmieni³ siê ustrój, nikt nie spodziewa³
siê, ¿e za kilka lat o Jeziorkach us³yszy
ca³a Polska. By³o to w roku 1992, kiedy
to oczy ca³ego kraju zwróci³y siê na Je-
ziorki. Powodem owego zainteresowania
sta³a siê wizyta genera³a Henniga von

Ondarza,
dowódcy po³¹czonych si³ zbrojnych
NATO w Europie Œrodkowej. Przyby³ on,
by odwiedziæ grób swego stryja Hansa.

Wnioski s¹ proste. Jeziorki od tego cza-
su s¹ jednym z najbezpieczniejszych
miejsc w Europie Œrodkowej, tym bar-
dziej, ¿e w 1994 r. Hennig von Ondarza
zosta³ mianowany ³¹cznikiem miêdzy
NATO a Ministerstwem Obrony Naro-
dowej Polski.

Jeziorki dziœ
Na opowieœæ o tym, co dziœ siê dzieje
w Jeziorkach, zapraszam ju¿ do œrodka.
¯yczê przyjemnego pobytu.”

Narrator

P.S. Te informacje spisa³am z dziejów
miejscowoœci, które znajduj¹ siê w gablo-
cie po lewej stronie przed wejœciem do
posiad³oœci. Co dziœ oferuj¹ Jeziorki? To
przede wszystkim... konie! Nauka od
najm³odszych lat, prowadzona pod facho-
wym okiem trenerów. Przeja¿d¿ki w sio-
dle po pagórkowatej okolicy. Ma³y zwie-

rzyniec. Poza koñmi kuce, osio³ki, lamy,
renifer bia³y, kolorowe ptactwo – pawie,

ba¿anty, ró¿norodne kuraki, papu¿ki.
Ponadto korty tenisowe, spacery po roz-
leg³ym parku alejkami po pagórkach
i nad szemrz¹cymi strugami. Odpoczy-
nek i posi³ek przy sto³ach rozstawionych
w zacisznym zak¹tku. Noclegi w stylo-
wo odrestaurowanych komnatach dwor-
ku. Jest i restauracja. A w ka¿d¹ sobotê
mo¿na tu kupiæ ¿ytni chleb z w³asnego
wypieku (uprzednio zamówiæ!).
A nade wszystko do Jeziorek przybywa
siê po spokój. Tu jakby czas siê zatrzy-
ma³... Miejscowoœæ oddalona o nieca³y
1 km od ruchliwej drogi Leszno-Œrem,
ukryta za pagórkami, z wiatrakami przy
wjeŸdzie do Osiecznej, ¿yje swoim ryt-
mem. Nikt tu siê nie spieszy. Droga as-
faltowa koñczy siê przy blokach miesz-
kalnych. Dalej prowadzi szlak rowerowy
nr 6 do Wyci¹¿kowa, po garbach tej oko-
licy. W któr¹ stronê by tu nie spojrzeæ,
nie ujrzysz pêdz¹cych samochodów.
Woko³o sielanka, mo¿na odpocz¹æ od
zgie³ku ery elektronicznej. Jeœli kochasz
Naturê, tu j¹ masz woko³o, zauroczysz
siê tym zak¹tkiem, o 20 km oddalonym
od Œmigla.

Przygotowa³a T.A.
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W Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
w Œmiglu rozpoczyna siê realizacja
pierwszego projektu wspó³finansowane-
go ze œrodków Unii Europejskiej. Oœro-
dek przyst¹pi³ do konkursu og³oszone-
go przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w Po-
znaniu w ramach Program Operacyjny
Kapita³ Ludzki i przygotowa³ wniosek pt.
„Uwolnij swoje mo¿liwoœci”.
Projekt daje szanse dziesiêciu kobietom,
wychowuj¹cym ma³e dzieci lub opieku-
j¹cym siê innymi osobami zale¿nym, na
w³asny rozwój i poszerzanie wiedzy.
Oœrodek zapewnia uczestniczkom udzia³
w ciekawych szkoleniach, których celem
bêdzie okreœlenie w³asnych predyspozy-
cji zawodowych, nabycie umiejêtnoœci
poszukiwania pracy, radzenia sobie ze
stresem, zachowania siê w ró¿nych sy-
tuacjach spo³ecznych. Zajêcia z prawni-
kiem oraz pracownikiem socjalnym
dadz¹ uczestniczkom gruntown¹ wiedzê
z zakresu uprawnieñ pracowniczych
a tak¿e innych przys³uguj¹cych osobom
bezrobotnym i znajduj¹cym siê w trud-
nej sytuacji ¿yciowej. W programie prze-
widziane s¹ warsztaty z prowadzenia go-
spodarstwa domowego oraz godzenia ról
spo³ecznych i zawodowych. Ciekaw¹ pro-
pozycj¹ bêd¹ porady fryzjerskie i kosme-
tyczne. Oœrodek przewiduje, ¿e wszech-
stronna pomoc socjalna i szkoleniowa
pomo¿e uczestniczkom w podejmowaniu

Uwolnij swoje mo¿liwoœci
pracy zgodnej z ich oczekiwaniami, po-
mo¿e te¿ w œwiadomym kreowaniu swo-
jego ¿ycia w wielu jego aspektach.
Projekt skierowany jest do kobiet korzy-
staj¹cych z pomocy spo³ecznej. Wywia-
dy œrodowiskowe przeprowadzone przez
pracowników socjalnych wskazuj¹, ¿e
wiele spoœród niepracuj¹cych kobiet
chêtnie podjê³oby zatrudnienie, podaj¹c
jednoczeœnie szereg przeszkód, które ich
zdaniem s¹ barier¹ nie do pokonania.
Oœrodek ocenia, ¿e niska aktywnoœæ spo-
³eczna i zawodowa kobiet wynika miêdzy
innymi z koniecznoœci opieki nad dzieæ-
mi i innymi cz³onkami rodziny. Jest to
tak¿e obarczenie ciê¿arem prowadzenia
gospodarstwa domowego i nieumiejêt-
noœæ godzenia ról. Z opinii pracowników
socjalnych wynika, ¿e niska aktywnoœæ
kobiet to efekt ograniczonych aspiracji
zawodowych, braku wiary we w³asne
mo¿liwoœci oraz umiejêtnoœci, tak¿e stra-
chu przed zmian¹ sytuacji. Niew¹tpliwie
du¿ym problemem podopiecznych
oœrodka jest wyuczona bezradnoœæ, czy-
li oczekiwanie zabezpieczenia wszelkich
potrzeb bytowych za pomoc¹ systemów
socjalnych. Oœrodek ocenia, ¿e proble-
mem jest tak¿e niewielka iloœæ ofert pra-
cy dla kobiet, w szczególnoœci lepiej wy-
nagradzanej oraz ograniczone mo¿liwo-
œci uzyskania opieki nad dzieæmi i inny-
mi osobami zale¿nymi.

Bezrobocie jest jedn¹ z wiod¹cych przy-
czyn pojawiania siê negatywnych skut-
ków – patologii, wykluczenia spo³eczne-
go, zaburzenia relacji rodzinnych. D³u-
gotrwa³e bezrobocie prowadzi do ubo¿e-
nia ca³ych rodzin, pozbawienia ich œrod-
ków do ¿ycia. Zmusza rodziny do korzy-
stania z pomocy spo³ecznej. Pozostawia-
nie w takiej sytuacji przez d³u¿szy okres
utrwala mechanizm biernego korzysta-
nia z zasi³ków i jest niew³aœciwym przy-
k³adem dla dzieci, które mog¹ przejmo-
waæ podobne wzorce zachowania jak ro-
dzice.
Szans¹ na poprawê sytuacji kobiet z gmi-
ny Œmigiel mo¿e byæ udzia³ w projekcie
„Uwolnij swoje mo¿liwoœci” obejmuj¹-
cym wszechstronne wsparcie, takie jak:
praca socjalna, pomoc finansowa, instru-
menty aktywizacji edukacyjnej i spo³ecz-
nej.

Barbara Kuderska – kierownik OPS

Projekt „Uwolnij swoje mo¿liwoœci” jest
wspó³finansowany ze œrodków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego, a realizowany w Pro-
gramie Operacyjnym Kapita³ Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji spo-
³ecznej, Dzia³anie 7.1. Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji, Pod-
dzia³anie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji przez oœrodki pomocy spo³ecz-
nej.
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Towarzystwo Œpiewu „Harmonia” zorga-
nizowa³o wycieczkê MAZURY-WILNO-
TROKI-KOWNO, która odby³a siê w ter-
minie 15-19 lipca.
Wyruszyliœmy wczesnym rankiem,
o godz. 400 sprzed Banku Spó³dzielczego
w Œmiglu. Pierwszym punktem progra-
mu by³ Grunwald. Po d³ugiej podró¿y do-
tarliœmy na Pola Grunwaldzkie – zielo-
ne, rozleg³e, z ma³ymi wzniesieniami.
Wys³uchaliœmy opowieœci przewodnicz-
ki o walkach w 1410 r., zwiedziliœmy
Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej, a na za-
koñczenie obejrzeliœmy film o najwiêk-
szej bitwie œredniowiecznej Europy. Na-
stêpnie pojechaliœmy do Olsztyna, by
w planetarium obejrzeæ film „Gwiazdo-
zbiory na nocnym niebie” i zwiedziæ Mu-
zeum Warmii i Mazur, które mieœci siê
w XIV w. gotyckim zamku. Z Olsztyna po-
zosta³a nam do pokonania trasa ok. 90
km do miejsca naszego zakwaterowania
na Mazurach, a mianowicie do Stacji Tu-
rystycznej „Krutynianka” w Krutyniu,
miejscowoœci po³o¿onej nad jedn¹ z naj-
piêkniejszych i najczystszych polskich
rzek Krutyni¹. S¹ to tereny Mazurskie-
go Parku Krajobrazowego z unikaln¹
faun¹ i flor¹. Pierwsze wra¿enia by³y po-
zytywne: teren piêkny – leœny, domki
dobrze wyposa¿one, czyste i wygodne,
ok. 3 m za nimi rzeka. Restauracja, w któ-
rej siê sto³owaliœmy, mia³a piêkny wy-
strój, a posi³ki mo¿na by³o spo¿ywaæ rów-
nie¿ na tarasie. Pierwsza obiadokolacja
smakowa³a wyœmienicie – szczególnie
sandacz w sosie œmietanowym. Na pierw-
szy wieczór nie zaplanowaliœmy biesia-
dy integracyjnej. Powody by³y dwa – po
pierwsze, za nami d³ugi dzieñ, g³ównie
w podró¿y, a po drugie, nastêpnego ran-
ka trzeba by³o znowu wstaæ bardzo wcze-
œnie. O godz. 400 wszyscy zameldowali siê
po odbiór prowiantu œniadaniowego
i o 410 pojechaliœmy autobusem do Augu-
stowa, by tam zmieniæ autokar i pojechaæ
na dwa dni na Litwê. Od Augustowa opie-
kê nad nami przejê³o Biuro Podró¿y
„Wigry” w Suwa³kach. Odt¹d towarzy-
szy³ nam pilot.
„Wilno – stolica Litwy, le¿y w rozleg³ej ko-
tlinie, otoczonej wzgórzami, a liczne w¹-
wozy i jary nadaj¹ krajobrazowi miasta
szczególnej malowniczoœci i urody.”
Zobaczyliœmy, do czego têskni³ Adam
Mickiewicz w arcydziele polskiej litera-
tury – „Panu Tadeuszu”.
Z dalekiego Pary¿a poeta b³aga³ Pannê
Œwiêt¹, co w Ostrej œwieci Bramie, by
przenios³a jego:
 „... duszê utêsknion¹

T o w a r z y s t w o  n a  L i t w i e

Do tych pagórków leœnych, do tych ³¹k zie-
lonych,
Szeroko nad b³êkitnym Niemnem rozci¹-
gnionych...”
Zabytki Wilna s¹ chlub¹ tego miasta –
dobrze utrzymane, przyci¹gaj¹ oczy tu-
rystów. Jest co podziwiaæ, np. koœció³ œw.
œw. Piotra i Paw³a, o wspania³ym wnêtrzu
sk³adaj¹cym siê z ponad dwóch tysiêcy
figur (rzeŸb i p³askorzeŸb) wykonanych
ze stiuku.
„Koœció³ pod wezwaniem Ducha Œwiêtego
jest jednym z najpiêkniejszych zabytków
Wilna, a dzieje jego siêgaj¹ prawdopodob-
nie pocz¹tków chrzeœcijañstwa na Litwie.
Jest to jedyny koœció³, w którym msze œwiê-
te odprawiane s¹ wy³¹cznie w jêzyku pol-
skim. W³aœnie w tym koœciele podczas swej
pielgrzymki do Litwy w 1993 r. Ojciec
Œwiêty spotyka³ siê z Polakami Diecezji
Wileñskiej, nazywaj¹c to wydarzenie „da-
rem Pana”.”
Zachwyci³ nas tak¿e wysmuk³y koœció³
œw. Anny z koronkowymi wie¿yczkami,
który nale¿y do s³awnych zabytków œwia-
towych.
„Legenda g³osi, ¿e Napoleon Bonaparte,
gdy w 1812 r. zobaczy³ tê œwi¹tyniê, powie-
dzia³, ¿e przeniós³by ten uroczy koœcio³ek
na w³asnych d³oniach do Pary¿a.”
Brama Bazyliañska – „diament architek-
tury barokowej” prowadzi na dziedziniec,
gdzie znajduje siê prawos³awna cerkiew
œw. Trójcy i by³y klasztor ojców bazylia-
nów, w którego murach byli wiêzieni stu-
denci Uniwersytetu Wileñskiego – filo-
maci i filareci, w tym Adam Mickiewicz.
Mieliœmy równie¿ okazjê zwiedziæ Mu-
zeum Adama Mickiewicza – spojrzeæ na
skromne biurko, przy którym powstawa-

³y najwiêksze jego dzie³a, a tak¿e byæ pod
pomnikiem wieszcza na skwerku przy
koœciele œw. Anny i koœciele bernardy-
nów. Pomnik jest wykonany z ró¿owego
granitu i przedstawia m³odzieñcz¹ postaæ
poety z twarz¹ zwrócon¹ w kierunku mia-
sta.(tam zrobiliœmy wspólne zdjêcie).
W Wilnie jest kilka tablic upamiêtniaj¹-
cych pobyt w tym mieœcie wielkiego po-
ety. Pami¹tkowa tablica zosta³a umiesz-
czona nad bram¹ domu przy Zau³ku Li-
terackim, gdzie mieszka³ przez pewien
czas A. Mickiewicz. Umieszczona zaœ
nad bram¹ domu przy ul. Wielkiej 26 ta-
blica g³osi:
„Z tego domu wyjecha³ w dniu 6 XI (25 X)
1824 roku
zes³any do Rosji
Adam Mickiewicz
opuszczaj¹c Wilno na zawsze”
Myœlê, ¿e chyba najwiêkszym prze¿y-
ciem dla ka¿dego z nas by³o stan¹æ
w Ostrej Bramie (tu oczywiœcie ponow-
ne wspólne zdjêcie). Chwila wyciszenia,
zachwytu i refleksji – jak powiedzia³a
przewodniczka – jest to koœció³ pod
otwartym niebem.
„Od wewnêtrznej strony Ostrej Bramy mie-
œci siê kaplica, która kryje najpiêkniejszy
klejnot, skarb mieszkañców miasta i ca³e-
go œwiata katolickiego – s³yn¹cy cudami
obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej.”
Jeszcze kilkadziesi¹t schodów do poko-
nania, a potem chwila szczególna – mo-
dlitwa przed cudownym obrazem.
Cmentarz na Rossie zrobi³ na nas du¿e
wra¿enie – po³o¿ony na wzgórzach ota-
czaj¹cych miasto tworzy niezwykle ma-
lowniczy krajobraz. Najpierw zatrzyma-

c.d na str. 16
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9 sierpnia – Œmigiel
Ok. godz. 2305 na ul. Ogrodowej zatrzy-
mano kieruj¹cego Fiatem 126 53-letnie-
go mieszkañca gm. Przemêt. Badanie
wykaza³o, ze mê¿czyzna mia³ 2,4 promi-
la alkoholu w organizmie.

9 sierpnia – gm. Œmigiel
Ok. godz. 635 zawiadomiono policjê o kra-
dzie¿y Mercedesa Sprintera, zaparkowa-
nego przy bloku w jednej z wsi w gm.
Œmigiel. Pokrzywdzony wyceni³ straty na
30 000 z³.
9/10 sierpnia – Bronikowo
W nocy skradziono 130 l paliwa sk³ado-
wanego w zbiorniku na terenie gospodar-
stwa rolnego w Bronikowie. Wartoœæ
skradzionego mienia to ok. 585 z³.

10 sierpnia – Koszanowo
Ok. godz. 1805 policja otrzyma³a zg³osze-
nie o wypadku drogowym w Koszanowie
na skrzy¿owaniu ulic Wierzbowej z Po-
przeczn¹. Kieruj¹cy quadem 23-letni
mieszkaniec gm. Œmigiel, wykonuj¹c
manewr skrêtu, nie opanowa³ pojazdu,
uderzy³ w krawê¿nik i doprowadzi³ do
wywrócenia quada. Kieruj¹cy i 12-letnia
pasa¿erka spadli z pojazdu. Konsekwen-
cje b³êdu kieruj¹cego ponios³a pasa¿er-
ka, doznaj¹c powa¿nych obra¿eñ g³owy.
O braku wyobraŸni i zupe³nej bezmyœl-
noœci œwiadczy fakt, ¿e wbrew obowi¹z-
kowi ani kieruj¹cy, ani pasa¿erka nie
korzystali z kasków ochronnych. Mo¿na

tylko przypuszczaæ, ¿e gdyby kieruj¹ca
mia³a za³o¿ony kask, obra¿enia g³owy
z pewnoœci¹ nie by³yby tak dotkliwe.
Przypominamy:
Je¿eli quad jest zarejestrowany jako po-
jazd samochodowy inny, korzystanie z ka-
sków ochronnych jest obowi¹zkowe!!!

21 sierpnia – Œmigiel
Policjanci Posterunku Policji w Œmiglu
ustalili podejrzanych o trzy uszkodzenia
mienia.
W maju br. uszkodzono Fiata 126. Spraw-
cy, skacz¹c po samochodzie, zniszczyli
pokrywê baga¿nika i dachu pojazdu,
wartoœæ strat to ponad 400 z³. Z ustaleñ
wynika, ¿e pojazd uszkodzi³ 16-letni
mieszkaniec Œmigla.
Ten sam nieletni wspólnie z 17-latkiem
ze Œmigla podejrzany jest tak¿e o uszko-
dzenie zapór wjazdowych na œmigielski
plac targowy. Wandale pokopali urz¹dze-
nie, remont kosztowa³ 1400 z³.
W lipcu br., wy³amano drewniane ³awki
w parku przy ul. Reymonta w Œmiglu.
Z ustaleñ œmigielskich policjantów wyni-
ka, ¿e uszkodzenia dokona³ kolejny nie-
letni (16 l. ) œmigielanin, kopi¹c ³awki.
Wartoœæ strat to 400 z³.
Za swoje czyny nieletni odpowiedz¹
przed S¹dem Rodzinnym i Nieletnich.

22 sierpnia – Czacz
Ok. godz. 1225 w na ul. Wielichowskiej
w Czaczu z otwartego samochodu skra-

dziono aparat fotograficzny oraz toreb-
kê, w której znajdowa³o siê 3000 z³, do-
wód osobisty, prawo jazdy, dowód reje-
stracyjny, karta bankomatowa. Pokrzyw-
dzona mieszkanka Sieradza straci³a
³¹cznie ponad 4000 z³. Z³odziej wykorzy-
sta³ najprawdopodobniej jej nieuwagê
podczas wymiany ko³a samochodu.

28 sierpnia – Niet¹¿kowo
Ok. godz. 1800 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 31-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel. Badanie wykaza³o 1 promil al-
koholu w organizmie zatrzymanego.

28 sierpnia – Niet¹¿kowo
Ok. godz. 1805 zatrzymano jad¹c¹ rowe-
rem 47-letni¹ mieszkankê gm. Œmigiel.
Badanie wykaza³o 0,8 promila alkoholu
w organizmie zatrzymanej.

28 sierpnia
Policja przyjê³a zawiadomienie o kradzie-
¿y ciê¿arków naprê¿aj¹cych sieæ trak-
cyjn¹ PKP. Warte ok. 2000 z³ przedmioty
skradziono na trasie St. Bojanowo – Przy-
sieka St. Do przestêpstwa najprawdopo-
dobniej dosz³o w dniu 27 VIII. pomiêdzy
godz. 1500 a 1700.

31 sierpnia – Koœcian
Ok. godz. 1425 w Koœcianie na pl. Nie-
z³omnych zatrzymano kieruj¹cego Fia-
tem 126 40-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel. Badanie wykaza³o 2,7 promila
alkoholu w organizmie zatrzymanego.

Zatrzymane 42 porcje marihuany oraz 25
tabletek ekstazy to efekt przeprowadzo-
nych przez policjê i celników (14 VIII)
dzia³añ kontrolnych.
Ok. 1900 w Œmiglu zatrzymano kieruj¹-
cego Alf¹ Romeo 21-letniego mieszkañ-
ca gm. Stêszew. Podczas kontroli poli-
cjanci pomiêdzy siedziskiem fotela a jego
oparciem zauwa¿yli nieudolnie scho-
wan¹ dilerkê. Wewn¹trz foliowej torebki
znajdowa³o siê 25 sztuk tabletek, które
testy narkotykowe zidentyfikowa³y jako
ekstazy. Za posiadanie narkotyków za-
trzymanemu mê¿czyŸnie grozi do 3 lat
pozbawienia wolnoœci. Podejrzanego
poddano tak¿e badaniu na zawartoœæ
narkotyków w organizmie. Test da³ wy-
nik pozytywny, wskazuj¹c, ¿e kieruj¹cy

móg³ mieæ kontakt z THC, substancj¹
odurzaj¹c¹ zawart¹ w marihuanie. Od
mê¿czyzny pobrano krew i mocz do prze-
prowadzenia dalszych badañ. Je¿eli me-
dycy s¹dowi potwierdz¹ podejrzenia po-
licji, 21-latek straci prawo jazdy i odpo-
wie za kierowanie pojazdem pod wp³y-
wem œrodka odurzaj¹cego. Jest to prze-
stêpstwo zagro¿one kar¹ 2 lat pozbawie-
nia wolnoœci.
Ok. godz. 2000 w Koœcianie na ul. M³yñ-
skiej zatrzymano prowadzonego przez
23-latka z Koœciana Fiata Tipo. Podczas
kontroli w pojeŸdzie znaleziono 6 porcji
suszu roœlinnego, który okaza³ siê mari-
huan¹. Policja ustali³a, ¿e narkotyki
nale¿¹ do 22-letniego pasa¿era samocho-
du. W trakcie dalszych czynnoœci specja-

listyczny pies s³u¿by celnej ujawni³ w ple-
caku 22-latka kolejne 34 dilerki z mari-
huan¹. Uda³o siê ustaliæ, ¿e w³aœciciel
narkotyków przekazywa³ je w przesz³o-
œci 16-letniemu mieszkañcowi Koœciana,
który równie¿ by³ pasa¿erem kontrolo-
wanego auta. Za proceder ten mê¿czyŸ-
nie grozi kara do 5 lat pozbawienia wol-
noœci. Pozytywnym wynikiem (tak¿e
THC) zakoñczy³o siê badanie na zawar-
toœæ narkotyków w organizmie kieruj¹-
cego pojazdem, dlatego wobec 23-latka
zastosowano podobn¹ jak w Œmiglu pro-
cedurê.
W przesz³oœci wobec 22-latka i jego nie-
letniego kolegi prowadzono ju¿ postêpo-
wania o czyny karalne z Ustawy o prze-
ciwdzia³aniu narkomanii.

Mateusz Marszewski

Narkotykowe efekty kontroli.
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Pionowo
1. pomocnik kelnera
2. luka, podzia³
3. szybki poci¹g
4. wielbiciel
5. mieszkaniec Pucka
6. np. lakmusowy
7. czyny godne uznania
8. obni¿enie g³osu u nastolatka
9. tyran
17. kwestionariusz
18. samiec dzika
20. zawiadomienie z poczty
21. tkanina na wsypy
22. korek drogowy
24. papierosy potocznie
25. nieprzekraczalne ograniczenie
26. dziedzina, czêœæ
31. przyrz¹dza kawê i drinki
32. acetylenowe lub ³ukowe
33. 10 przykazañ
34. makabra, okropnoœæ
35. zbo¿e siane jesieni¹
37. mieszkaniec akademika
38. s¹siedztwo, pobli¿e
39. przysposobienie, usynowienie
41. nieszczêœcie, ciê¿kie prze¿ycie
Poziomo
1. dzia³ka gruntu
6. presja, nacisk
10. rozróba
11. mebel do siedzenia
12. z miêsa i podrobów
13. ch³osta
14. przenoœna lampka
15. wybuch wulkanu
16. obóz cygañski
19. kaptur
23. paradny marsz
27. pó³nocny obszar polarny
28. biskupi kolor
29. d³ugi pies,
30 rodzaj pomnika
33. wiêcej ni¿ magisterium
36. rozwlek³y list
40. prawnik w firmie
42. strój aktora
43. moskiewskie lotnisko
44. zespó³ Marka Grechuty
45. œwieca w ozdobnej os³onie
46. Wanda go nie chcia³a
47. zmierzwiona sierœæ, kud³y
48. wóda
49. scena bez kurtyny

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 8/08 brzmia³o: „CZAS DO¯YNEK”.
Nagrodê – parasol z logo Œmigla – otrzymuje Grzegorz Nowak ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultury w Œmiglu.
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liœmy siê przed mogi³¹ z czarnego grani-
tu. Na niej wyryty krzy¿ i napis: „MAT-
KA I SERCE SYNA”. Bia³o-czerwone
wieñce i kwiaty.
„12 maja 1936 r. w srebrnej urnie uroczy-
œcie z³o¿one zosta³o tu serce Marsza³ka,
obok trumny zmar³ej przed prawie piêæ-
dziesiêciu laty matki Józefa Pi³sudskiego.”
Tu chwila patriotyzmu – znicze, modli-
twa, skupienie i jeszcze jedno niecodzien-
ne zdarzenie – spotkanie z poezj¹ przy
grobie Pi³sudskiego, zapowiedziane
przez przewodniczkê. Starsza pani – Po-
lka, miejscowa poetka, schorowana, z ku-
lami ortopedycznymi recytuje dla nas po
polsku piêkny, d³ugi, wzruszaj¹cy wiersz
o Józefie Pi³sudskim, którego jest au-
tork¹. Wielu z nas wzruszy³o siê do ³ez.
Mi³ym przerywnikiem podczas zwiedza-
nia stolicy Litwy by³ krótki odpoczynek
w wileñskiej kawiarence przy ma³ej czar-
nej i pysznym cieœcie – odrobina energii
przyda³a siê ka¿demu.
Drugi dzieñ wycieczkowy up³yn¹³ cieka-
wie. Jeszcze tylko przyjazd do Hotelu
Panorama w centrum Wilna i uroczysta
kolacja przy muzyce na ¿ywo z bogatym
menu kuchni litewskiej (dla zdrowotno-
œci zakrapiana litewskimi trunkami).
Uczta, tañce i œpiewy a¿ do utraty tchu.
Nastêpnego dnia, po sutym œniadaniu ho-
telowym wyruszyliœmy do Trok – histo-
rycznej stolicy Litwy, by zwiedziæ Zamek
Wielkich Ksi¹¿¹t Litewskich – po³o¿ony
na wyspie na jeziorze Galve, budzi³ za-
chwyt turystów. Nam droga do zamku
bêdzie siê kojarzy³a z letnim ciep³ym
deszczem, który towarzyszy³ nam po dro-
dze. Na szczêœcie po chwili wysz³o s³oñ-
ce.
Z Trok pojechaliœmy do Kowna. Litwini
uwa¿aj¹, ¿e Kowno jest „najbardziej litew-
skie” spoœród wszystkich miast Litwy, ma
niepowtarzalny urok i klimat, na co sk³a-
da siê zabytkowa architektura oraz po³o-
¿enie miasta w wid³ach Niemna i Wilii.
Najpierw zwiedziliœmy Muzeum Diab³ów
– kolekcjê ok. 2 tys. eksponatów z ró¿-
nych stron œwiata. Nastêpnie ogl¹dali-
œmy miasto z okien autobusu. Jad¹c ul.
A. Mickiewicza, brzegiem Niemna oraz
Wilii zobaczyliœmy teatry, (któr ych

w Kownie jest 8), muzea, pomniki, ko-
œcio³y i malownicze zak¹tki miasta. Zwie-
dziliœmy czêœæ koweñskiego zamku, ra-
tusz oraz katedrê – tutaj w³aœnie odpra-
wia³ mszê œw. podczas pobytu na Litwie
w 1993 r. papie¿ Jan Pawe³ II. Na dzwo-
nie katedry wypisane s¹ s³owa: „¯ywych
wo³am. Œwiêta ozdabiam. O nieszczêœciu
uprzedzam. Umar³ych op³akujê.”
Na obiadokolacjê w regionalnej restau-
racji „U ch³opaków” zaserwowano nam
litewski krupnik oraz cepeliny, a do po-
picia oryginalny koweñski napój na kwa-
sie chlebowym. Po posi³ku nadszed³ czas
powrotu do Polski, do naszej „Krutynian-
ki”. Wieczorem odby³o siê spotkanie
przy ognisku i jak na „Harmoniê” przy-
sta³o wspólne œpiewy. Dziêki Piotrowi
Filipowiczowi – jednemu z uczestników
wycieczki, œpiewy by³y przednie! Nie za-
brak³o specjalnie przygotowanych œpiew-
ników wycieczkowych i oczywiœcie gita-
ry. Spotkanie przy ognisku dostarczy³o
wszystkim niezapomnianych, mi³ych
wra¿eñ. Wakacje, Mazury, ciep³y wie-
czór, gitara, œpiew, mi³e towarzystwo,
dobry humor, niecodzienna atmosfera –
to marzenia i têsknoty wielu z nas, które
w³aœnie siê spe³nia³y. I jeszcze jeden ak-
cent tego mi³ego wieczoru – prawdziwa
niespodzianka w wykonaniu Wojtka Cie-
sielskiego. Rewelacja – goœæ w przebra-
niu, wspania³y wystêp okolicznoœciowy,
wyg³oszony wielkopolsk¹ gwar¹. Niesa-
mowity numer, porcja œmiechu, jakiej
dawno nie by³o.
W czwartym dniu wycieczki pojechali-
œmy do Œwiêtej Lipki, by zwiedziæ jedno
z najokazalszych i najpiêkniejszych sank-
tuariów pielgrzymkowych w Polsce. Jego
bogato wyposa¿one wnêtrze imponuje
freskami oraz bogatymi, barokowymi
organami. Ciekawym pomys³em jest
umieszczenie we wnêtrzu œwi¹tyni drze-
wa, na którym pojawi³a siê czczona figur-
ka. Koœció³ jest otoczony kru¿gankiem,
a jego najwiêksza ozdoba to kuta z ¿ela-
za brama, wykonana przez mistrza ko-
walskiego Jana Schwarza z Reszla.
Nastêpnie udaliœmy siê do Gier³o¿y, by
zobaczyæ Wilczy Szaniec – zespó³ bun-
krów g³ównej kwatery A. Hitlera w cza-

sie II wojny œwiatowej. Tego dnia wst¹pi-
liœmy jeszcze na krótko do Miko³ajek. Po
obiadokolacji – du¿a atrakcja, a miano-
wicie sp³yw ³odziami po Krutyni. P³ynê-
liœmy najbardziej atrakcyjnym odcinkiem
rzeki w rezerwacie „Krutynia” w kierun-
ku Jeziora Krutyñskiego i z powrotem.
Rzeka na tym odcinku jest szczególnie
p³ytka (œrednia g³êbokoœæ 0,5 m) i nie-
zwykle malownicza.
Ostatni dzieñ rozpoczêliœmy wycieczk¹
do leœniczówki Pranie, gdzie znajduje siê
Muzeum K. I. Ga³czyñskiego. Tu znowu
fart – na terenie obiektu by³a przygoto-
wana scena, na której wieczorem mia³a
wystêpowaæ Adrianna Biedrzyñska. Po
chwili okaza³o siê, ¿e nasi panowie wnie-
œli na scenê fortepian, nag³oœnienie by³o
ju¿ gotowe. I oto w ten s³oneczny pora-
nek siedzieliœmy na widowni pod go³ym
niebem i s³uchaliœmy koncertu w wyko-
naniu Piotra Filipowicza – dwa utwory
(bo czas nas goni³), ale niezwyk³a uczta
duchowa!
Nastêpny punkt programu te¿ mia³ ak-
cent muzyczny, pojechaliœmy bowiem do
Mr¹gowa – stolicy muzyki country. Pod-
czas spaceru brzegiem jeziora podziwia-
liœmy krajobrazy i amfiteatr. Ostatnim
celem naszej podró¿y by³ Gieczwa³d –
Sanktuarium Maryjne – miejsce piel-
grzymkowe za spraw¹ s³yn¹cego ³aska-
mi Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej.
Krótka historia koœcio³a, grabowa aleja
prowadz¹ca do cudownego Ÿróde³ka,
droga krzy¿owa wybudowana na ze-
wn¹trz – tak bêdziemy wspominaæ Gie-
czwa³d. Pozosta³ nam tylko obiad na tra-
sie i powrót do Œmigla. Droga up³ynê³a
bezpiecznie. Wróciliœmy krótko przed
burz¹.
Serdecznie dziêkujê Tadeuszowi Ilmero-
wi za pomoc w zorganizowaniu wyciecz-
ki.
SYMPATYKÓW ŒPIEWU I MI£EGO
SPÊDZANIA CZASU ZAPRASZAMY DO
HARMONII! ZACHÊCAMY RÓWNIE¯
CZ£ONKÓW WSPIERAJ¥CYCH.

K. Szulc
W artykule wykorzystano fragmenty: „Wilno-Tro-

ki-Kowno-Przewodnik turystyczny”. Opracowanie

Aneta Palakiewicz

c.d ze str. 13

Og³oszenie
Informujemy, ¿e w dniach od 1 do 30

wrzeœnia 2008 w Urzêdzie Miejskim
Œmigla przyjmowane s¹ wnioski o dofi-
nansowanie kosztów nauki uczniów nie-
pe³nosprawnych w ramach programu

PFRON „Uczeñ na Wsi” .
Programem objêci s¹ uczniowie miesz-
kaj¹cy na wsiach w gminie Œmigiel z wy-
³¹czeniem miasta Œmigiel, którzy uczêsz-
czaj¹ do szkó³ podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych, posiadaj¹cy
wa¿ne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci
lub orzeczenie o stopniu niepe³nospraw-

noœci a dochód na osobê w rodzinie
ucznia w ostatnich trzech miesi¹cach nie
przekracza³ 1 123,20 z³.
Formularze wniosków dostêpne s¹
w Urzêdzie Miejskim Œmigla pl. Wojska
Polskiego 6 pok. 27 oraz na stronie in-
ternetowej www.pfron.org.pl w zak³adce
„Programy – „Uczeñ na Wsi”.
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3 sierpnia w Opalenicy odby³ siê 17.
Bieg Opaliñskich na dystansie 10 km.
Trasa przebiega³a z Grodziska do Opa-
lenicy, star towa³o 102 zawodników.
Z OKFiR w kat. wiekowej pow. 30 lat
Kuba Wojciechowski zaj¹³ 8. pozycjê, Ire-
neusz Koller w kat. pow. 50 lat równie¿
zaj¹³ 8. miejsce, natomiast Micha³ Szku-
dlarek by³ drugi w kat. wiekowej pow. 70
lat.
15 sierpnia w Kobylinie odby³ siê 17. Bieg
im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego na
dystansie 15 km. Wœród startuj¹cych 239
zawodników byli równie¿ biegacze repre-

Letni wypoczynek, w formie pó³kolo-
nii, dla dzieci z powiatu koœciañskiego
zorganizowa³ Gminny Ludowy Klub
Sportowy „Orlêta” Czacz. Zajêcia prowa-
dzone przez prezesa GLKS „Orlêta” Mar-
ka Maœlaka odbywa³y siê codziennie od
5 do 20 sierpnia. Sporo czasu, bo a¿ sie-
dem dni uczestnicy spêdzili na rozgryw-
kach turniejowych w tenisie sto³owym.

Dziewczyny nale¿¹ce do UKS „VOL-
LEYBALL” Œmigiel od 4 do 14 sierpnia
uczestniczy³y w zajêciach pod nazw¹
Wakacje = Czas wolny = Sport, finanso-
wanych przez Starostwo Powiatowe
w Koœcianie w ramach programu „Waka-
cje na sportowo”. Sprzyjaj¹ce warunki at-
mosferyczne pozwoli³y zrealizowaæ
wszystkie zaplanowane zajêcia. Dziew-
czyny odby³y szereg treningów w sali

Biegacze Okfiru

Wakacje z rakietk¹

Wakacje = czas wolny = sport

31 sierpnia – w ramach zakoñczenia
lata zarz¹d Osiedla Nr I zorganizowa³ dla
dzieci wyjazd do Parku Rozrywki „Nenu-
far Club” w Koœcianie. Dzieci wziê³y
udzia³ w programie „Z piratami dooko³a
œwiata” – w poszukiwaniu skarbów i przy-
gód p³yn¹c na tratwach do wioski Majów
i odwiedzaj¹c staro¿ytn¹ Atlantydê, prze-
p³ywaj¹c przez jaskinie i odnajduj¹c
skarb. Nastêpnie wziê³y udzia³ w „Mini-
disco Show”oraz otrzyma³y dyplomy po-
szukiwacza skarbów. Po atrakcyjnym
programie by³ czas na pieczenie kie³ba-
sek w ognisku przygotowanym przez
„piratów”, a nastêpnie harce na placu
zabaw.

Przewodnicz¹cy Osiedla
Nr I z zarz¹dem

B. Jagodzik

Oœrodek zdrowia w departamencie HAUTE MARNE (Francja) poszukuje m³odego
lekarza do pracy.
Zapewnia:
- dobre warunki : 6000 aktów medycznych rocznie,
- skomputeryzowane gabinety,
- gabinet lekarski bezp³atnie przez rok,
- trzy lata zwolnienie z p³acenia podatku zawodowego J,
- dom z ogrodem - rok bezp³atnie.

Miejscowoœæ: Chevillon, miedzy Saint Dizier i Joinville.
Du¿a wieœ - osiedle, 1500 mieszkañców. Jest apteka, szko³y, przedszkole.
W oœrodku zatrudnionych jest 4 lekarzy i pielêgniarki.
Konieczna znajomoœæ jêzyka francuskiego, na tyle by porozumieæ siê z pacjentami.
Zainteresowani mog¹ napisaæ na mail: bronislawakus@hotmail.com

Osiedle Nr I dzieciom

zentuj¹cy Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu. Ireneusz Koller
w kat. wiek. 50 lat zdoby³ 12. miejsce, Ja-
kub Wojciechowski w kat. 30 lat – 10. m,
a Micha³ Szkudlarek w kat. 70 lat – 5.
miejsce.
Dwa dni póŸniej Micha³ Szkudlarek wzi¹³
udzia³ w nastêpnym biegu, tym razem
w Widziszewie. Odby³ siê tam ju¿ 22.
Bieg PrzyjaŸni na dystansie 5 km. Pan
Micha³ zaj¹³ w swojej kategorii wiekowej
1. miejsce.
31 sierpnia w miejscowoœci Pyzdry zor-
ganizowano 27. Ogólnopolski Bieg Ka-

zimierzowski na dyst. 10 km. Wœród 148
startuj¹cych zawodników Micha³ Szku-
dlarek by³ w swojej kategorii wiekowej
czwarty.

M.D.

Program zajêæ obejmowa³ tak¿e wyjaz-
dy na kryt¹ p³ywalniê w Koœcianie.
Wszystkie osoby bior¹ce udzia³ w pó³ko-
lonii otrzyma³y nagrody firmy „Andro”
oferuj¹cej profesjonalny sprzêt do teni-
sa sto³owego. Z takiej formy wypoczyn-
ku, sfinansowanej w ca³oœci z bud¿etu
powiatu, skorzysta³o 20 dzieci.

tekst A. Kasperska
foto archiwum klubu

gimnastycznej, po których chodzi³y na
basen k¹pielowy w Œmiglu. W pierwszym
tygodniu zajêæ odby³ siê wyjazd do Wie-
lenia, gdzie uczestnicy p³ywali kajakami,
grali w siatkówkê pla¿ow¹ oraz korzystali
z uroków k¹pieli wodnych. W drugim ty-
godniu odby³ siê wyjazd rowerowy do
Boszkowa. Dwa tygodnie zajêæ pozwoli-
³y aktywnie spêdziæ czas wolny.

tekst i foto: Ryszard Primel

Og³oszenie o pracy we Francji
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15 sierpnia Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu, przy wspó³pra-
cy Centrum Kultur y, przeprowadzi³
Otwarty Minitriathlon Œmigielski.
Mimo, ¿e pogoda nie dopisa³a, na star-
cie stanê³o 20 osób klasyfikowanych
w szeœciu grupach:
- 11-13 lat ch³opcy: p³ywanie 25 m, jaz-

da rowerem 2,5 km, bieg 800 m
- 11-13 lat dziewczêta: p³ywanie 25 m,

jazda rowerem 2,5 km, bieg 400 m
- 14-16 lat ch³opcy: p³ywanie 50 m, jaz-

da rowerem 5 km, bieg 1,5 km
- 14-16 lat dziewczêta: p³ywanie 25 m,

jazda rowerem 2,5 km, bieg 400 m
- Bieg OPEN od 17 lat
- mê¿czyŸni: p³ywanie 100 m, jazda ro-

werem 10 km, bieg 5 km
- kobiety: p³ywanie 50 m, jazda rowerem

5 km, bieg 1,5 km
W Biegu OPEN klasyfikowanych by³o
szeœciu pierwszych zawodników, pozo-
stali w grupach wiekowych.
Trudne warunki atmosferyczne nie prze-
szkodzi³y zawodnikom, którzy pokonali
wymagane dystanse.
Wyniki koñcowe:
- dziewczêta 11-13 lat: I m. Anna P³atek

z Leszna, dziewczêta 14-16 lat, I m.
Jagoda Paprocka ze Strzy¿ewic, II m.
Joanna Skorliñska z Leszna

XIV Otwarty Minitriathlon Œmigielski

- ch³opcy 11-13 lat: I m. Kacper Wojcie-
chowski z Leszna, ch³opcy 14-16 lat:
I m. £ukasz Talikadze z Koœciana,
II m. Micha³ Fr¹ckowiak z Niet¹¿ko-
wa, III m. Mi³osz Matysiak ze Œmigla

- Open kobiety: I m. Agata Barszowska
z Leszna

- Open mê¿czyŸni: I m. Robert Syc
z Leszna, II m. Piotr Mulczyñski ze
Œmigla, III m. Krzysztof Kozak UKS
Junior Niet¹¿kowo, IV m. Dariusz Ta-
likadze z Koœciana, V m. Bernard
Matuszak ze Œmigla, VI m. Cezary
Paprocki z Leszna

- mê¿czyŸni 17-30 lat: I m. Hubert Rataj-
czak ze Œmigla, II m. £ukasz Fr¹cko-
wiak ze Œmigla

- mê¿czyŸni 31-45 lat: I m. Robert Gbior-
czyk z Koszanowa, II m. Jacek P³atek
z Leszna

- mê¿czyŸni 46-60 lat: I m. Ksawery Na-

pierkowski z Koœciana
Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wie-
kowych otrzymali medale, dyplomy i na-
grody rzeczowe.
Dla najlepszych zawodniczek w katego-
rii OPEN puchary ufundowa³ burmistrz
Œmigla, by³a równie¿ nagroda rzeczowa
i koszulka z logo imprezy.
Trzech najlepszych panów w kat OPEN
zdoby³o puchary starosty koœciañskiego,
nagrody rzeczowe i koszulki z logo im-
prezy, w tej samej kategorii zdobywcy
miejsc IV-VI otrzymali nagrody rzeczo-
we, koszulki oraz statuetki.
Klasyfikowani w kategoriach wiekowych
panowie otrzymali statuetki i nagrody
rzeczowe.
Organizatorzy dziêkuj¹ stra¿akom z OSP
Œmigiel oraz Stra¿y Miejskiej za pomoc
przy oznaczaniu tras minitriathlonu.

OKFIR

Masa¿ leczniczy, limfatyczny, rehabilita-
cja (udary, urazy)
Tel. 0693 343 723, 0721 682 020

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

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

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Biuro rachunkowe, rozliczanie, ksiêgi
handlowe, podatkowe.
Sprawy pracowników
te. 603-048 877

Sprzeda¿ trocin
tel. (065) 5 11 76 42

Korepetycje – jêzyk angielski
tel/ 0 605 443 762

Elektryk – 609 270 126

Zak³adanie p³ytek
tel. 661 056 039

Og³oszenia drobne
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Sprzedam platformê do ci¹gnika, kopar-
kê do ziemniaków, lekkie brony.
St. Bojanowo, ul. G³ówna 36 (rano i wie-
czorem).
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Wycieczka do Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie


