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Pose³ na Sejm RP III Kadencji,
Wykszta³cenie wy¿sze
W latach 1990 – 1998 wójt gminy Pêpowo
W latach 1994 – 1998 wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku
Samorz¹dowego województwa leszczyñskiego
W 1997 roku zdobywca pierwszego miejsca w konkursie Wielkopolski Wójt Burmistrz Roku w województwie leszczyñskim

Efekty mojej dotychczasowej pracy
W mijaj¹cej kadencji Sejmu pracowa³em
w Komisjach Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kultury
Fizycznej i Turystyki.
Moim osobistym sukcesem jest doprowadzenie do
uruchomienia linii kredytów preferencyjnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na rozwój turystyki na obszarach wiejskich.
Szanuj¹c wielkopolskie tradycje pracy organicznej, gospodarnej i odpowiedzialnej, kontynuujê
stare i inicjujê nowe dzia³ania prowadz¹ce do wspierania rozwoju lokalnego.
♦ Jestem wspó³twórc¹ i za³o¿ycielem Wielkopolskiej Fundacji Rozwoju Lokalnego z siedzib¹
w Poznaniu. Organizacji pozarz¹dowej, która
wspó³pracuje z samorz¹dami w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, inicjuje wspó³dzia³anie organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych dla
wsi.
♦ Inspirowa³em zarz¹dy dziewiêciu gmin wielkopolskich (z powiatów: gostyñskiego, rawickiego
i koœciañskiego) i pracowa³em nad utworzeniem
Miêdzygminnego Zwi¹zku Turystycznego „Wielkopolska Goœcinna”, w którym powierzono mi
funkcjê Przewodnicz¹cego Zarz¹du. Zwi¹zek
stawia sobie za cel rozwój turystyki na obszarach wiejskich.
♦ Udzieli³em pomocy przy nabyciu obiektów dla
Oddzia³u Zamiejscowego Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Koœcianie.

Mój program wyborczy
Tworzenie miejsc pracy poprzez obni¿enie podatków przedsiêbiorcom i obywatelom co spowoduje wzrost inwestycji w przedsiêbiorstwach
i wzrost konsumpcji spo³eczeñstwa a to zapewni wzrost gospodarczy.
Równy dostêp do edukacji poprzez tworzenie
systemu stypendialnego dla dzieci szczególnie
z rodzin nie zamo¿nych.
Przeciwdzia³anie korupcji, tworzenie pañstwa
bezpiecznego poprzez jawnoœæ ¿ycia publicznego.
Wielofunkcyjny rozwój wsi poprzez ustabilizowanie cen na rynku rolnym oraz rozwój pozarolniczych Ÿróde³ dochodów takich jak us³ugi czy
te¿ turystyka na wsi. Dla Œmigla oznaczaæ to
mo¿e ratowanie i eksponowanie dziedzictwa
w postaci œmigielskiej kolei w¹skotorowej jedynej takiej atrakcji turystycznej w tej czêœci wielkopolski. Dziêki zachowaniu kolejki mo¿na uratowaæ miejsca pracy i daæ szansê na tworzenie
nowych zwi¹zanych z us³ugami turystycznymi.

Tak widzê szanse dla spo³ecznoœci naszego regionu i dla Polski,
tak budujmy normalne pañstwo!
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Europa, Europa...
¯eby poczuæ siê prawdziwymi Europejczykami, nie
musimy wcale wyje¿d¿aæ „na zachód”. Jesteœmy i byliœmy nimi bez wzglêdu na odleg³oœæ, która dzieli nas od
Uralu. Mieszkamy po jego zachodniej stronie i jest to
wystarczaj¹cy powód, by mówiæ o sobie: Europejczycy.
Problem tkwi jednak w naszej œwiadomoœci. Po prawie
piêædziesiêciu latach komunistycznej stagnacji czêsto
czujemy siê zakompleksieni w stosunku do naszych zachodnich s¹siadów. Przerasta nas ich postêp gospodarczy, technologiczny i kulturowy. Co do gospodarki i technologii musimy przyznaæ, ¿e znajdujemy siê daleko w tyle i z trudem przychodzi nam nadrabianie strat. Jeœli zaœ
chodzi o kulturê moje zdanie jest troszkê odmienne. Nie
tylko nie s¹dzê, aby nasi zachodni s¹siedzi posiadali
kulturê wy¿sz¹ od naszej, uwa¿am wrêcz, ¿e w wielu
dziedzinach ich przerastamy i moglibyœmy wiele nauczyæ. Oczywiœcie, jeœli tylko bêd¹ tego chcieli. My jesteœmy otwarci i chêtnie pokazujemy to, co mamy do
zaoferowania w naszej kulturze. Przez kulturê rozumiem
tutaj nie tylko ca³okszta³t materialnego i duchowego
dorobku, ale przede wszystkim zasady wspó³¿ycia
w spo³eczeñstwie, kryteria ocen estetycznych i moralnych oraz sposoby postêpowania w ró¿nych sytuacjach.

Przez prawie dwa tygodnie (od 16 lipca do 27 lipca
br.) mia³am okazjê uczestniczyæ w Europejskich Spotkaniach M³odzie¿y Niet¹¿kowo 2001. Przedsiêwziêcie
zorganizowane zosta³o w oparciu o program „M³odzie¿”
promowany przez Uniê Europejsk¹. Ze strony polskiej
inicjatywê podj¹³ pan Rafa³ Rosolski, który z pomoc¹
swoich tancerzy z zespo³u „¯eñcy Wielkoplscy” oraz
m³odzie¿y z Lipna i okolic, zorganizowa³ spotkania na
terenie Szko³y Rolniczej w Niet¹¿kowie. Koordynatorem spotkañ by³ pan Jakub Majorek. Do udzia³u w nich
zosta³a zaproszona m³odzie¿ z Francji, Grecji i Polski.
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Z ró¿nych wzglêdów Grecy nie dotarli, ale nie przeszkodzi³o to w realizacji programu. Celem takich spotkañ
jest wzajemna integracja m³odzie¿y, poznawanie codziennego ¿ycia i kultury innych narodów, wymiana
pogl¹dów i doœwiadczeñ. Organizatorzy zapewnili ze
swej strony bardzo bogaty program, aby u³atwiæ kontakty miêdzy uczestnikami. Muszê przyznaæ, ¿e najbardziej obawiano siê bariery jêzykowej, a tymczasem ta
zosta³a pokonana ju¿ pierwszego wieczoru. Du¿ym u³atwieniem by³a obecnoœæ t³umacza – p. Joanny Kasperskiej, która przyjecha³a z grup¹ francusk¹ i pilotowa³a
j¹ z Neufchâteau do samego Niet¹¿kowa.
Strona polska tak¿e obdarzy³a j¹ wielk¹ sympati¹,
wiêc sta³a siê ona swego rodzaju ³¹cznikiem pomiêdzy
grupami. Niestety, nie mog³a byæ obecna wszêdzie i czêsto m³odzie¿ by³a zdana na w³asne umiejêtnoœci i zdolnoœci jêzykowe oraz niewerbalne metody porozumiewania, z czym radzono sobie doskonale. Myœlê, ¿e bardzo du¿o w budowaniu wzajemnych relacji pomóg³
wspólny taniec. Zajêcia taneczne prowadzone by³y przez
pani¹ Bo¿enê £uczak, która przygotowa³a choreografiê
tañca wspó³czesnego do wspólnego spektaklu oraz pana
Rosolskiego, który przygotowa³ tañce ludowe polskie
i francuskie. Uczestnikom tak spodoba³a siê ta forma
kontaktu, ¿e bardzo szybko zaczêli traktowaæ j¹ jako zabawê, a nie pracê. W ci¹gu tygodnia m³odzie¿, wk³adaj¹c mnóstwo wysi³ku i nierzadko w³asnych ³ez i potu,
przygotowa³a wspania³y spektakl mówi¹cy o okruchach,
cieniach i blaskach ludzkiego ¿ycia. Taniec ludowy poprzedzaj¹cy spektakl równie¿ by³ wielk¹ atrakcj¹, gdy¿
Francuzi dopiero tutaj w Polsce tak naprawdê poznali
i pierwszy raz zatañczyli swoje tañce narodowe. Barwne, polskie stroje ludowe doda³y im pewnej uniwersalnoœci i sprawi³y, ¿e zatar³y siê ró¿nice pomiêdzy kulturami, tym bardziej ¿e pary, w których tañczono, by³y
„miêdzynarodowe” Tak wspaniale zatañczonego krakowiaka, pisanego, polkê pique, scotich’a i soyot’a mieszkañcy Œmigla mieli okazjê podziwiaæ w œrodê 25 lipca
na scenie sali widowiskowej Centrum Kultury. Wczeœniej uczestnicy spotkañ urz¹dzili ma³y happening, rozdaj¹c na œmigielskim targu ulotki zapraszaj¹ce na wieczorny spektakl. Premierowy wystêp grupy odby³ siê
22 lipca na „Pikniku Europejskim” w Lipnie.
Na ka¿dy dzieñ zosta³y te¿ przewidziane wycieczki
maj¹ce na celu pokazanie piêkna Wielkopolski. Odwiedziliœmy wiêc Leszno i rydzyñski zamek, którego wnêtrza wywar³y du¿e wra¿enie zw³aszcza fortepian w sali
balowej, Poznañ i Wroc³aw, które nie wymagaj¹ komentarza, Bukówiec Górny, gdzie zwiedzaliœmy Izbê Regionaln¹, Górsko, w którym urz¹dzony zosta³ piknik na
terenie Muzeum Ptaków RzeŸbionych Przemêckiego
ci¹g dalszy na str. 4
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ci¹g dalszy ze str. 3

Parku Krajobrazowego, Kórnik ze wspania³ym arboretum, a tak¿e rogaliñskie dêby oraz Boszkowo, gdzie rozegraliœmy na pla¿y turniej pi³ki siatkowej. M³odzie¿
bardzo czêsto wykazywa³a w³asn¹ inicjatywê i wieczorami organizowa³a mecze pi³ki no¿nej lub dyskoteki.
Dwa specjalne wieczory poœwiêcone zosta³y na prezentacjê przygotowanych wczeœniej przedstawieñ, na których Polacy i Francuzi mieli za zadanie pokazanie jak
widz¹ nawzajem swoje kraje. Francuzi przygotowali
„¯ycie Polaka od narodzin do œmierci”. By³o wiêc polskie wesele, polska ko³ysanka, witanie chlebem i sol¹,
topienie Marzanny i czytanie polskich przys³ów. Ostatnie zadanie sprawi³o zreszt¹ najwiêcej k³opotu czytaj¹cym i najbardziej rozbawi³o s³uchaczy. Na koniec m³odzie¿ francuska zaproponowa³a wspólne zabawy integracyjne. Grupa polska podesz³a do tego zadania w zupe³nie inny sposób. W sto³ówce urz¹dzona zosta³a francuska kawiarnia „Café”, do której zaproszeni zostali
goœcie. Podano kawê, a przez maleñk¹ scenê przewija³y
siê postacie zwi¹zane z kultur¹ francusk¹. I tak pojawi³a siê Edith Piaf, Napoleon, Joanna D’Arc, Zidane, Coco
Chanel, Patricia Cas. Na koniec wyst¹pi³y dziewczêta
w ¿ywio³owym kankanie, który porwa³ wszystkich do
wspólnego tañca. Pomys³odawc¹ takiego przedstawienia by³ animator polskiej grupy p. Dariusz Górski. Gdyby nie zmêczenie i obowi¹zki, które czeka³y wszystkich
nastêpnego dnia, zabawa z pewnoœci¹ potrwa³aby do
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rana.
Nowych si³ dostarcza³y nam leszczyñska p³ywalnia
Akwawit, krêgielnia i rêce pani Bo¿eny, która masowa³a nasze obola³e miêœnie, leczy³a st³uczenia i kontuzje
oraz uspokaja³a nerwy æwiczeniami relaksacyjnymi i ³agodn¹ muzyk¹.
Dwa tygodnie to niewiele, aby poznaæ siê nawzajem,
swoje s³abostki, wady i zalety oraz zrozumieæ swoj¹ innoœæ. Nasze narody maj¹ du¿o wiêcej czasu na poznanie siê i zdecydowanie czy chc¹ pod¹¿aæ jedn¹ drog¹.
Przy nowo¿ytnej „wojnie ekonomicznej” trudno sobie
wyobraziæ Polskê krocz¹c¹ w pojedynkê, na uboczu,
dlatego z roku na rok powiêkszamy starania o przyjêcie
do Wspólnoty Unii Europejskiej. Nie mo¿e to byæ jednak decyzja ani pochopna, ani jednostronna. Przystêpuj¹c, musimy byæ pewni, ¿e tego w³aœnie chcemy, ale
musimy mieæ te¿ pewnoœæ, ¿e jesteœmy mile widziani.
Prawdziwe zbli¿anie narodów Europy powinno dokonywaæ siê przez powrót do korzeni. Polska nigdy nie
wychodzi³a z Europy, nie zniknê³a przez piêædziesi¹t lat
z jej mapy. Miar¹ europejskoœci narodu nie mo¿e byæ
tylko bogactwo gospodarcze, si³a militarna czy korzystne po³o¿enie geopolityczne. Ostatecznie narodów nie
³¹czy ani polityka, ani gospodarka, ale kultura i wartoœci duchowe.
Dla nich musi znaleŸæ siê w³aœciwe miejsce w procesie integracji europejskiej.
Asia Ja³kiewicz

Przebieg kontaktów pomiêdzy Neufchateau a Œmiglem:
– paŸdziernik 1996 wyjazd kapeli „Suprafon”
(p. W. Kokornaczyka) wraz z grup¹ dyrektorów szkó³
rolniczych i doradców metodycznych z ca³ej Polski
do Neufchâteau,
– luty 1998 wyjazd delegacji z Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Niet¹¿kowie i Burmistrza Œmigla do Neufchateau – pierwsze oficjalne spotkanie z w³adzami
Neufchateau
– kwiecieñ 1998 wyjazd praktykantów z Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Niet¹¿kowie do Neufchâteau,
– kwiecieñ 1998 przyjazd do Niet¹¿kowa 20 uczniów
ze szko³y rolniczej z rejonu Neufchateau,
– 1998 – 2001 wiosenne i jesienne praktyki uczniów
ZSR z Niet¹¿kowa w Neufchâteau,
– 1998 – 2001 wyjazdy grup m³odzie¿y na Miêdzynarodowe Spotkania M³odych w Neufchâteau,
– kwiecieñ 1999 spotkanie delegacji z Neufchateau
z w³adzami naszej gminy w Œmiglu,
– lipiec 1999 przyjazd grupy Francuzów do Œmigla
i ofiarowanie motopompy naszej stra¿y po¿arnej,

– listopad 1999 sta¿ szeœciu stra¿aków z OSP Œmigiel
w Neufchateau,
– marzec 2000 wyjazd Zespo³u Pieœni i Tañca „¯eñcy
Wlkp.” na karnawa³ do Neufchateau,
– maj 2000 pobyt delegacji stra¿aków i samorz¹dowców z Neufchateau w Œmiglu,
– grudzieñ 2000 wyjazd stra¿aków ze Œmigla na œwiêto stra¿aków francuskich do Neufchateau,
– kwiecieñ 2001 wyjazd delegacji ze Œmigla do Neufchateau na ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej poœwiêconej poecie portugalskiemu Fernando Pessöa,
– maj 2001 wyjazd delegacji samorz¹dowców i sportowej reprezentacji gminy Œmigiel na turniej sportowy
czterech zaprzyjaŸnionych miast: Neufchateau (Francja), Hamm – Harringen (Niemcy), Miranda de Corvo (Portugalia) i Œmigiel (Polska),
– sierpieñ 2001 pobyt stra¿aków z Neufchateau w Œmiglu,
– wrzesieñ 2001 podpisanie umowy o partnerstwie
pomiêdzy Neufchateau a Œmiglem.
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Bruszczewo osad¹ obronn¹ starsz¹ od
Biskupina?
Na przestrzeni szerokich pól miêdzy Œmiglem, Bruszczewem, Przysiek¹ Polsk¹ i Przysiek¹ Star¹ przy granicy wsi Stare Bojanowo znajduje siê wiele arcyciekawych
stanowisk archeologicznych. Najbardziej reprezentatywne s¹ pozosta³oœci osad z wczesnego br¹zu, epoki br¹zu
i ¿elaza oraz wczesnego œredniowiecza. Przedzia³ czasowy obejmuje granice od oko³o 1600 roku przed nasz¹
er¹ do XI wieku naszych dziejów.
Trzeba dodaæ, ¿e okolice Œmigla znane by³y z pierwszych wykopalisk ju¿ w XVII wieku dziêki informacji
Jakuba Mellena z Lubeki. Badacz ten opisa³ znaleziska
pochodz¹ce z cmentarzyska z koñca epoki br¹zu i pocz¹tku epoki ¿elaza, tj. od ok. 900 do 400 lat p.n.e. Opis
wymienionego odkrycia by³ jednym z pierwszych i najlepiej udokumentowanych w Polsce.
Tematem dociekañ w tym miejscu bêdzie jedna
z pierwszych osad obronnych na terenie Wielkopolski,
a nawet Polski. Stanowiska osadnicze tego typu spotyka siê niezmiernie rzadko na obszarze naszego kraju.
Nale¿y podkreœliæ fakt, ¿e omawiane osiedle obronne
pochodzi ze znacznie starszej epoki i jest zupe³nie innego typu, ni¿ gród w Biskupinie.
Za tym, ¿e wczesny gród bruszczewski jest starszy,
przemawia jego pojawienie siê we wczesnej epoce br¹zu. Badania przeprowadzone na stanowisku nr 5
w Bruszczewie pod koniec lat 60 przez Z. Pieczyñskiego pozwoli³y wstêpnie datowaæ osiedle na schy³ek I i pocz¹tek II okresu epoki br¹zu – ok. 1400 lat p.n.e. Gród
w Biskupinie powsta³ dopiero o siedem stuleci póŸniej,
a wiêc nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e osada obronna
w okolicy Œmigla jest starsza i byæ mo¿e mia³a swój
udzia³ w póŸniejszym rozwoju budownictwa grodowego tak piêknie zachowanego i zrekonstruowanego nad
Jeziorem Biskupiñskim. Wystêpuje tam tzw. kraal – obwiedziona rowami zagroda o powierzchni przesz³o
30 arów, mog¹ca pomieœciæ do 800 sztuk byd³a. ¯adnego osiedla typu obronnego w tym okresie nie odnotowano, a jedynie odkryto sza³asy mieszkalne plemion pasterskich, zwanych przez archeologów tzw. grup¹
iwieñsk¹ od nazwy cmentarzyska w Iwnie, ko³o Szubina.
Wspomniany Z. Pieczyñski natrafi³ równie¿ w Bruszczewie na kraal pochodz¹cy z ok. 1600 roku p.n.e. Na
gruzach umocnienia zagrody pobudowano wa³ o solidniejszej ni¿ poprzednio konstrukcji, gdzie do umocnieñ
u¿yto po raz pierwszy w naszych dziejach kamienia.
Usypano wa³ ziemny o j¹drze kamiennym, którego szerokoœæ u podstawy wynosi³a ok. 5 metrów, a wysokoœæ
ok. 3 m.
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Odkryto tutaj równie¿ œlady miejscowej produkcji
przedmiotów br¹zowych, od których epoka ich u¿ytkowania wziê³a swoj¹ nazwê. W warsztacie odlewnika
odkryto kamienn¹ formê do odlewania bransolety, gliniany tygiel s³u¿¹cy do wlewania metalu do formy oraz
trzy gliniane podk³adki do obróbki produkowanych
przedmiotów. Obok znajdowa³y siê gotowe wyroby:
sztylety i bransoleta, dowody uprawiania jednej z najstarszych metalurgii nie¿elaznej.

Kultura ludnoœci zamieszkuj¹cej jedn¹ z pierwszych
osad obronnych na naszych ziemiach rozwinê³a siê pod
wp³ywem cywilizacji œródziemnomorskich, wywodz¹cych siê z dorzecza Dunaju i Ba³kanów. Wystêpowanie
na terenie Wielkopolski takich stanowisk jak Bruszczewo i £êki Ma³e ( cmentarzysko kurhanowe, tzn. z usypanych z ziemi i kamienia kilkumetrowych mogi³ ), pozwoli³o na wydzielenie tak zwanej grupy koœciañskiej
kultury unietyckiej – nazwanej tak od miejscowoœci
Unetice pod Prag¹. To najbardziej rozwiniêta grupa na
obszarze Polski, albowiem elementy z poprzedniej,
m³odszej epoki kamiennej ( neolit ) wystêpuj¹ w mniejszym stopniu.
Czy osada obronna w naszym Bruszczewie jest starsza od Biskupina ? Z pewnoœci¹ tak, ale musimy pamiêtaæ, ¿e by³y to dopiero pocz¹tki budownictwa grodowego we wczesnym br¹zie w Polsce. Byæ mo¿e, jak wskazywa³ zas³u¿ony polski archeolog prof. W. Hensel, ju¿
oko³o 3500 lat temu powsta³y pierwsze prymitywne grody, które da³y impuls do budowania tak przepiêknych
osad, jak zrekonstruowana w Biskupinie. Fakty mog¹
potwierdziæ tylko badania archeologiczne, prowadzone
zreszt¹ w ostatnich latach przez dr J. Czebreszuka z Instytutu Prahistorii U.A.M w Poznaniu.
Warto pamiêtaæ, ¿e okolica bruszczewskich pól jest
godna szerszego rozpropagowania, albowiem zajmuje
poczesne miejsce na archeologicznej mapie Polski.
Daniel Franek
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„Panta rhei”
„Panta rhei” – wszystko p³ynie, a najszybciej up³ywa
czas. Stwierdzenie ma³o odkrywcze, lecz niestety najprawdziwsze z prawdziwych. Jeszcze niedawno nasze
myœli by³y zaprz¹tniête wakacjami, letnim s³oñcem lub
jego brakiem, podró¿ami... A dziœ? By³o, minê³o, po
wakacjach pozosta³y tylko wspomnienia (ach, ci studenci, teraz s¹ gór¹), lato tak¿e wkrótce przejdzie do przesz³oœci. Z twarzy znikaj¹ ostatnie œlady morskiej opalenizny, pod naporem okolicznych równin ucieka z pamiêci widok górskich szczytów
o k¹pielach w jeziorze mo¿emy pomarzyæ, stoj¹c nad
wann¹. Up³ywaj¹cy czas dobrze s³u¿y tylko tym, którzy
przeznaczyli urlopy na remonty. Pozwala zapomnieæ o ich
koszmarze i zwalczyæ wreszcie pozosta³oœci farb olejnych
wklejonych we w³osy i w¿artych w d³onie.
Nawet jeœli na korzyœæ, czas mija zdecydowanie za
szybko. Ponoæ tym szybciej, im cz³owiek jest starszy.
W dzieciñstwie mo¿na go przyrównaæ do leniwej rzeczki, do której trzeba wrzuciæ patyk, ¿eby przekonaæ siê,
¿e jej wody rzeczywiœcie p³yn¹. W m³odoœci to ju¿ zupe³nie przyzwoita rzeka, której nic nie mo¿na zarzuciæ.
PóŸniej, no w³aœnie, póŸniej czas móg³by stan¹æ w zawody z najbardziej rw¹cym górskim potokiem – zawsze
wygra. Problem tkwi w tym, ¿e o s³usznoœci powy¿szego stwierdzenia przekonujemy siê dopiero, gdy czas
osi¹ga ostatni etap. Ale w³aœciwie có¿ by to zmieni³o?
Co najwy¿ej doroœli nie musieliby odpowiadaæ na niecierpliwe pytania dzieci, kiedy bêd¹ du¿e.
Dzieci – chocia¿ dla nich czas jest szczególnie ³askawy, jednak o tej porze roku dotkliwie odczuwaj¹ jego
przemijanie. Pierwszy powód tkwi w definitywnym koñcu wakacji, drugi w rozpoczêciu roku szkolnego. Choæ
to naturalna kolej rzeczy, wiêkszoœci nie³atwo siê z ni¹
pogodziæ. Skala doznañ równie¿ roœnie proporcjonalnie
do wieku. St¹d najm³odsi uczniowie jeszcze nieœmia³o,
delikatnie, czêsto z odrobin¹ za¿enowania stwierdzaj¹,
¿e w³aœciwie wcale nie chce im siê znowu chodziæ do
szko³y, ¿e szkoda wakacji. Starsi, wiêc bardziej doœwiadczeni, otwarcie wypowiadaj¹ swoje opinie, natomiast
m³odzie¿ szkolna ju¿ bez ¿adnych ogródek wyznaje, co
czuje, kiedy koñczy siê sierpieñ. S¹ wprawdzie nieliczne wyj¹tki, które bohatersko oœwiadczaj¹, ¿e ciesz¹ siê
z powrotu do szko³y, ale zazwyczaj szybko milkn¹ pod

Felieton

ciê¿arem wzroku kolegów z klasy.
Co pozostaje na pocieszenie zdesperowanej wiêkszoœci? Po prostu szewc bez butów chodzi, a uczeñ od wieków ma taki a nie inny stosunek do szko³y. Poza tym kto
wie, czy nie jest to pora znacznie trudniejsza dla rodziców. Nieub³agany czas zwalnia dla nich tempo tylko
w jednym przypadku, kiedy liczy siê go od pensji do
pensji. Gdy do zwyk³ych, aczkolwiek zawsze za du¿ych
wydatków dochodzi koniecznoœæ zakupu podrêczników,
zeszytów, przyborów i kilkudziesiêciu innych rzeczy,
niejednego rodzica zaboli g³owa.
Na szczêœcie „panta rhei” – a wiêc minie. Tymczasem biedny wrzesieñ czuje siê pewnie pokrzywdzony,
bo tyle tu o smutkach i k³opotach, jak gdyby nie mo¿na
by³o powiedzieæ o nim niczego dobrego. Szybciutko
naprawiam moje niedopatrzenie. Wiêc zapach jab³ek
i gruszek, intensywny jak w ¿adnej porze roku. Babie
lato – ulotna, lecz nieuchronna zapowiedŸ jesieni. Wrzosy – ró¿owofioletowe, delikatne, porastaj¹ce leœne polany. I wreszcie liœcie, którym wrzesieñ nadaje najró¿niejsze kolory. Tak, ubarwi je wszystkie, równie¿ liœcie
czternastu lip rosn¹cych na ulicy Lipowej, na co s³usznie zwróci³ mi uwagê w korespondencji do redakcji pan
L. Borowski. Za wprowadzenie Czytelników w b³¹d serdecznie przepraszam. Te lipy naprawdê pachnia³y zbyt
mocno...
Hanna Portala

O wrzeœniu
Nazwa miesi¹ca jest zwi¹zana z kwitn¹cymi o tej
porze wrzosami. W innych jêzykach to: September (ang.
niem.), septembre (franc.).
W polskiej tradycji wrzesieñ by³ miesi¹cem, w którym nale¿a³o posiaæ zbo¿a ozime. Jesienne siewy starano siê rozpocz¹æ jeszcze przed œwiêtem Matki Boskiej
Siewnej (8 wrzeœnia). Zagon, na którym rozpoczynano
siew, potrz¹sano s³om¹, aby przysz³oroczne plony obfitowa³y i w ziarno, i w s³omê. Do ziarna dosypywano
ziele poœwiêcone w œwiêto Matki Boskiej Zielnej lub
oktawê Bo¿ego Cia³a, bazie z palm wielkanocnych oraz
ziarno z do¿ynkowego wieñca. Pierwsze ziarna rzucano
zawsze na krzy¿.
W imieniny Micha³a (29 wrzeœnia) na podstawie ró¿nych zjawisk przepowiadano pogodê na nadchodz¹c¹
zimê:
„Wiatr od wschodu w wigiliê œwiêtego Micha³a –
bêdzie wczesna zima.
Gdy noc jasna na Micha³a,
to nast¹pi zima trwa³a.”
Na podst. „Encyklopedii tradycji polskich” R. Hryñ – Kuœnierek, Z. Œliwy

opracowa³a H. Portala.
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Pierwszy Jarmark Œmigielski
W „Dziejach miasta Œmigla” L. Gomolca czytamy:”
W Œmiglu odbywa³o siê rocznie 7 jarmarków [...]. Poza
tymi odbywa³y siê w mieœcie targi tygodniowe [...]”.
W nawi¹zaniu do tej tradycji 15 sierpnia br. zosta³ zorganizowany w naszej miejscowoœci Pierwszy Jarmark
Œmigielski. Celem imprezy by³a te¿ promocja lokalnych
firm poprzez prezentacje ich stoisk firmowych. Przy œmigielskich wiatrakach obejrzeæ mo¿na by³o stoiska Autoryzowanej Stacji Obs³ugi Ci¹gników „URPOL” Waleriana Kunerta z Poladowa, Przedsiêbiorstwa Handlowego Zbigniewa Chudaka ze Œmigla, Prywatngo Przedsiêbiorstwa Us³ugowo – Handlowe „GIN” Agnieszki
i Paw³a Balcerów, Przedsiêbiorstwa Handlowego i Us³ugowego „WYKENDER” Wies³awy Witkowskiej.
Wystawcom dziêkujemy za pomoc finansow¹ w organizacji jarmarku.
Zadbano równie¿ o stronê artystyczn¹ przedsiêwziêcia. St¹d publicznoœæ mia³a okazjê zobaczyæ: zespó³ taneczny „Pryzmat – Bis” ze Œmigla, zespó³ folklorystyczny „Modrzanki” z Modrza, laureatkê przegl¹dów piosenki Agatê Kolendo z Poznania, kabaret „Weso³a Gromada” ze Stêszewa, grupê wokaln¹ „Gamma II” z Koœciana, zespó³ regionalny z Bukówca Górnego. Koncert
zakoñczy³ wystêp goœci z Bia³orusi: zespo³u tañca „Apelsin” i zespo³u wokalnego „Studio 7”.

Kolejnym punktem programu by³ pokaz mody, który
odby³ siê w sali widowiskowej Centrum Kultury. Szerok¹ ofertê sklepów odzie¿owych zaprezentowa³y modelki z sekcji prowadzonej przy Centrum Kultury przez
p. A. Ostrowsk¹, firmy „Jeanette” Moda, Uroda, Styl
p. ¯. Mocek z Leszna oraz dzieci z zespo³ów „Pryzmat”
z Przemêtu i „Pryzmat – Bis” ze Œmigla równie¿ przygotowane przez p. A. Ostrowsk¹. Mo¿na by³o podziwiaæ
kolekcjê odzie¿y jeansowej firm „Shark” i Vegas”,
odzie¿ dzieciêc¹ i kolekcjê w odcieniach be¿u z Pawilonu Handlowego „ROMARO” pañstwa Beaty i Tomasza Bentka. Pañstwo Anna i Eugeniusz W³odarczako-
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wie, w³aœciciele Sklepu Odzie¿owego „ANNA”, przedstawili kolekcjê strojów wieczorowych i wizytowych dla
m³odzie¿y oraz odzie¿ sportow¹.
Odzie¿ dla dzieci w wieku 11 – 14 lat przygotowa³
pan Marian Olejnik, w³aœciciel sklepu „SMYK”.

Firma Handlowa „SANDRA” pani Haliny Olejnik
pokaza³a kolekcjê odzie¿y jeansowej z dodatkiem streczu.
Salon Odzie¿owy „DOROTA” i zak³ad odzie¿owy
„AWAX” pañstwa Danuty i Adama Wawrzyniaków
przedstawi³ autorsk¹ kolekcjê pani Doroty Wawrzyniak
Laureaci
szkolnych
– Janiec
orazeliminacji
zestawy strojów na
dyskoteki i imprezy karnawa³owe.
Pokaz zakoñczy³a prezentacja
kolekcji sukien
z Salonu Sukien
Œlubnych i Wizytowych „MARIELLA” pani
Marioli Rospendy. Kolekcjê bukietów œlubnych
przygotowali
pañstwo Ma³gorzata i Jerzy
Adamczewscy
w³aœciciele Sklepu Wielobran¿owego „ASTRA 2”.
Makija¿ modelkom zrobi³a pani Katarzyna Gaertich
z Gabinetu Kosmetycznego „FOR YOU”, a fryzury pani
Gra¿yna Furmann.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, dziêki którym
pokaz móg³ siê odbyæ.
Tak¿e firmie „Eko – P³yta” z Koœciana za wypo¿yczenie p³otów diagonalnych i panu Jerzemu Ostrowskiemu za ich transport do Œmigla. •
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Tournée Bia³orusinów
po Wielkopolsce.
W dniach od 14 do 20 sierpnia br. goœci³y w naszej
gminie dwa zespo³y: „APELSIN” i „STUDIO 7” z miejscowoœci Gomel (pol. Homel) na Bia³orusi.
Zespo³y te dzia³aj¹ przy Pa³acu Kultury „Gom Sielmasz” istniej¹cym przy 25 – tysiêcznym zak³adzie maszyn rolniczych w Homlu.
Do Polski przby³y one na zaproszenie Centrum Kultury w Œmiglu. Podczas pobytu w Wielkopolsce koncertowa³y a¿ w oœmiu miejscowoœciach: Œmiglu, Pogorzeli, Lipnie, Mosinie, Go³anicach, Grodzisku Wielkopolskim, Lesznie i Gostyniu.

Pami¹tkowe zdjêcie ze Œmigla
Na koncertach zespo³u „APELSIN” mogliœmy podziwiaæ niektóre z 40 uk³adów choreograficznych przedstawiaj¹cych tañce bia³oruskie, bu³garskie, wêgierskie,
amerykañskie, greckie a tak¿e tañce estradowe i kompozycje do muzyki klasycznej. Kierownikiem zespo³u
jest pani Irina Wietrowa. Zespó³ „STUDIO 7” pod kierownictwem pani Inny Sudariewy zaprezentowa³ natomiast kompozycje jazzowe, popularne i ludowe.
Wszystkie wystêpy bia³orusiñskich artystów zosta³y
nagrodzone gromkimi brawami. Nie bez powodu, poniewa¿ utrzymane by³y na bardzo wysokim poziomie
artystycznym.

Tañce latynoamerykañskie na koncercie
w Go³anicach

kulturalne

W czasie wolnym, którego goœcie mieli bardzo ma³o,
uda³o im siê zwiedziæ Œwiêt¹ Górê w Gostyniu, zamek
w Rydzynie, Leszno, lotnisko w Strzy¿ewicach i Poznañ.
Mieli te¿ okazjê odnowiæ si³y biologiczne na basenie
„Akwawit” w Lesznie oraz bawiæ siê na dyskotece
Koncert w Pogorzeli - tañce ¿ydowskie

zorganizowanej przez dyrektora Gminnego Oœrodka
Kultury w Lipnie pana Rafa³a Rosolskiego i na zabawach tanecznych przy wiatrakach w Œmiglu. Na spotkaniu z burmistrzem panem Jerzym Cieœl¹ i sekretarzem pani¹ Wand¹ Jakubowsk¹ w sali Urzêdu Miejskiego w Œmiglu zapoznali siê ze struktur¹ naszej w³adzy
i administracji oraz us³yszeli wiele ciekawych informacji o naszym mieœcie i gminie.
Centrum Kultury w Œmiglu sk³ada serdeczne podziêkowanie pañstwu Alli i Miros³awowi Tomaszewskim ze
Œmigla za to, ¿e ca³y czas pomagali nag³aœniaæ koncert
zespo³ów z Bia³orusi, byli t³umaczami, pilotami grup
i wspólnie z pracownikami Centrum opiekowali siê naszymi goœæmi. Równie gor¹co dziêkujemy wicedyrektorowi firmy „Akwawit” panu Miros³awowi Judkowi za
umo¿liwienie darmowego wstêpu na basen.

Na basenie „Akwawit” w Lesznie
Jak twierdzi pani Raisa Wasiliewna Wietrowa – dyrektor Pa³acu Kultury w Homlu, strona bia³oruska zainteresowana jest sta³¹ wspó³prac¹ z Polsk¹ i gotowa na
wymianê kulturaln¹. Byæ mo¿e któryœ z naszych zespo-
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¿e nie by³a to ostatnia wizyta.

Koncert w Grodzisku Wlkp. - samba
³ów uda siê na Bia³oruœ w przysz³ym roku, a my ponownie bêdziemy goœciæ bardzo dobre zespo³y z Homla.
E. Kurasiñski

OSP w Œmiglu otrzyma³a w darze motopompê na
podwoziu typu GUINARD, siedem he³mów stra¿ackich

Wizyta francuskich stra¿aków.
W dniach 17 – 20 sierpnia œmigielska OSP goœci³a
stra¿aków z Neufchâteau.
Pobyt Francuzów w naszym mieœcie obfitowa³
w atrakcje. Pierwsz¹ by³ mecz pi³ki no¿nej, który zakoñczy³ siê remisem (3:3). Nastêpnie goœcie podró¿owali kolejk¹ w¹skotorow¹ na trasie Stare Bojanowo –
¯egrówko – Œmigiel. W godzinach popo³udniowych udali siê do Cichowa na pokaz ratownictwa wodnego jednostki OSP Krzywiñ. Dzieñ zakoñczyli wspóln¹ kolacj¹
z prezesem Zarz¹du G³ównego OSP Waldemarem Pawlakiem, delegacjami stra¿aków z Czech i Wêgier oraz
przedstawicielami gmin z powiatu koœciañskiego.

oraz wie¿ê Philips na wyposa¿enie œwietlicy.
Prezes OSP Œmigiel Roman Schiller.

„Uczeñ potrafi”

W niedzielê obejrzeli I Ogólnopolskie Zawody Sikawek Konnych, po zakoñczeniu których obdarowali trzy
dru¿yny he³mami stra¿ackim.
Poniedzia³ek spêdzili w Poznaniu. Odwiedzili tam
Szko³ê Aspirantów Po¿arnictwa, jednostkê tresury psów
do dzia³añ ratowniczych oraz zwiedzili Stary Rynek.
PóŸnym wieczorem odjechali do Francji, zapewniaj¹c,

Pani Bogumi³a Fornalik - bibliotekarka ze Starego
Bojanowa przes³a³a nam bardzo ciekawy spis ksi¹¿ek
poszukiwanych przez uczniów. Zamieszczamy go wraz
z objasnieniem i zapraszamy wszystkich nauczycieli i bibliotekarzy do wspólnego redagowania tej rubryki.
Pinoko – „Pinokio”
Krzy¿aki – „Krzy¿acy”
Magba – „Macbet”
Prace – „Syzyfowe prace”
Anty i coœ tam – „Antygona”
O pilocie Karsie – „ Opowieœci o pilocie Pirxie”
Dzieci z Placu Broni – „Ch³opcy z placu Broni”
Ania z Ziemnego Wzgórza – „Ania z Zielonego
Wzgórza”.
Redakcja
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Aktów wandalizmu w naszym mieœcie jest coraz wiêcej. Jak z nimi walczyæ? Mo¿e
Pañstwo maj¹ jakiœ pomys³?
Wiatraki – wizytówka naszego miasta – s¹ nagminnie szpecone.

Tyle zosta³o z ³awek przy
Centrum Kultury – z pieniêdzy
za naprawê szkód mo¿na by zorganizowaæ ciekaw¹ imprezê.
Niszczenie koszy to ulubione zajêcie „inteligentnych si³aczy”.

Sezon zabaw plenerowych dobieg³ koñca. Mi³oœnicy
tañca na œwie¿ym powietrzu nie mog¹ narzekaæ, bo zabawy by³y czêsto a i zespo³y prezentowa³y bogaty repertuar, by³o wiêc w czym wybieraæ. Tylko mieszkañcy
okolicznych domów wzdychaj¹ z ulg¹ czemu nie mo¿na siê dziwiæ.
W przysz³ym roku postaramy siê rzadziej zak³ócaæ
im spokój, przenosz¹c czêœæ zabaw na wsie. Stare przys³owie mówi: „Nie przyszed³ Mahomet do góry, przysz³a góra do Mahometa”. Chcielibyœmy organizowaæ
zabawy na wsi, bo do Œmigla na imprezy przyje¿d¿a
przede wszystkim m³odzie¿,
a doroœli?
Zatem zapraszamy za rok.
M.D.
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Rozmowa ze Stefanem Stachowiakiem
wicestarost¹ powiatu koœciañskiego.
Jakie zadania stoj¹ przed Panem jako wicestarost¹?
Zajmujê siê oœwiat¹ ponadgimnazjaln¹, budownictwem,
opiek¹ spo³eczn¹, drogami powiatowymi, ochron¹ œrodowiska, mam kontakt z odpowiadaj¹cymi tym zadaniom wydzia³ami, przygotowujê te¿ uchwa³y rady i zarz¹du powiatu. Wspó³pracujê z radnymi, jestem wiêc
obecny na spotkaniach
wszystkich komisji, przygotowujê materia³y aby radni
byli zorientowani w prowadzonych zadaniach i mieli
wp³yw na ich przebieg.
Jakie najwa¿niejsze problemy uda³o siê rozwi¹zaæ radzie?
Uwa¿am, ¿e sukcesem jest
doprowadzenie budynków
szkolnych podlegaj¹cych radzie do „poziomu normalnoœci”. W Szkole Specjalnej
w Koœcianie w miejsce wêglowego za³o¿ono centralne
ogrzewanie gazowe i wyremontowano bêd¹ce w katastrofalnym stanie ³azienki.
Równie¿ œmigielskie liceum
dziêki instalacji c.o. i nowoczesnej kot³owni gazowej
zosta³o „dogrzane”, a Szko³a Zawodowa w Koœcianie
ma nowe okna w sali gimnastycznej. To by³y najpilniejsze remonty. Teraz trwaj¹ prace w szkole w Niet¹¿kowie, przygotowuj¹ce budynek do przyjêcia wiêkszej liczby uczniów.
Jakie bêd¹ dalsze losy budynku by³ej Szko³y Zawodowej w Œmiglu?
Og³osimy przetarg na zagospodarowanie tego obiektu.
Mamy nadziejê, ¿e zg³osz¹ siê potencjalni inwestorzy,
a pieni¹dze z dzier¿awy przeznaczymy na utrzymanie
szkó³. Je¿eli budynku w Œmiglu nie uda siê wydzier¿awiæ, prawdopodobnie przeznaczymy go do sprzeda¿y.
Podobnie zamierzamy uczyniæ z budynkami po by³ym
gospodarstwie szkolnym w Niet¹¿kowie, gdzie z koñcem sierpnia wygasa umowa z obecnym dzier¿awc¹.
S³yszeliœmy o planach wykorzystania obiektów w Niet¹¿kowie przy tworzeniu oœrodka hippicznego.
Jesteœmy otwarci na wszystkie propozycje. Z tym, ¿e
niestety czêœæ obiektów jest w z³ym stanie, myœleliœmy
nawet o ich rozbiórce. To jednak tylko plany, du¿e nadzieje pok³adamy w przetargach.
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Czy powiat ma opracowana strategiê rozwoju?
Powiaty nie maj¹ obowi¹zku opracowywania takiej strategii, ale poniewa¿ zdajê sobie sprawê, ¿e to bardzo
wa¿ne, przyst¹piliœmy do prac niezbêdnych aby taki
dokument opracowaæ. Mamy gotowy „Raport o stanie
powiatu”. Zaprosiliœmy na spotkanie z zarz¹dem przedstawiciela firmy specjalizuj¹cej siê w sporz¹dzaniu strategii dla gmin i powiatów. S¹dzê, ¿e na tym spotkaniu
okreœlimy termin opracowania
„Strategii rozwoju powiatu koœciañskiego”.
Najpilniejsze problemy, z którymi boryka siê rada?
Jesteœmy na etapie tworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które bêdzie siê mieœci³o
w budynku stra¿y po¿arnej. Poza
tym tworzymy Oddzia³ Ratownictwa Medycznego, gdzie bêd¹ dowo¿eni chorzy z nag³ych zdarzeñ.
Myœlê, ¿e najlepszym miejscem
dla oddzia³u bêdzie budynek na
terenie szpitala w Koœcianie. W³aœnie ten, bêd¹cy jeszcze w stanie
surowym obiekt a w³aœciwie sposób jego zagospodarowania jest
dla mnie problemem, który musimy rozwi¹zaæ. Na szczêœcie, na
tworzenie wymienionych oddziaFot. Foto-Elf Marciniak
³ów otrzymaliœmy dotacjê z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej.
Czy uda³o siê radzie otrzymaæ wsparcie finansowe
z funduszy Unii Europejskiej?
Sk³adaliœmy wnioski miêdzy innymi na budowê dróg
do programu aktywizacji obszarów wiejskich. Niestety,
nie otrzymaliœmy dofinansowania z dwóch powodów:
zbyt niski poziom bezrobocia i zbyt du¿a zamo¿noœæ
regionu. Takie s¹ kryteria przyznawania dotacji, ¿aden
projekt z by³ego woj. leszczyñskiego nie spe³ni³ wymogów. Natomiast uda³o nam siê otrzymaæ refundacjê
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na
drogê ³¹cz¹c¹ Œmigiel, Wilkowo i Wielichowo. Jak
wszystkie powiaty czekamy a¿ zacznie dzia³aæ fundusz
SAPARD.
Jakie dzia³ania podejmuje rada, aby wstrzymaæ
wzrost bezrobocia?
W ubieg³ym roku z³o¿yliœmy do Urzêdu Marsza³kowskiego wniosek o umieszczenie w „Programie rozwoju
woj. wielkopolskiego” programu dotycz¹cego walki
z bezrobociem i rozwoju przedsiêbiorczoœci. Proponujemy utworzenie koœciañskiego oœrodka wspierania
ci¹g dalszy na str. 15
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Czeœæ!
Myœlê, ¿e przez wakacje nie zapomnieliœcie
o mnie. Widzia³em, jak weso³o spêdzaliœcie czas
na basenie, przy wiatrakach i na placu zabaw.
Niektórzy z Was rozwi¹zywali moje zagadki
i przys³ali listy. Bardzo mi³o by³o je otrzymywaæ. Ale to ju¿ za nami! Tak, wakacje skoñczy³y siê i nareszcie mo¿ecie iœæ do szko³y! Zobaczycie, bêdzie weso³o. Spotkacie siê ze swoimi
kole¿ankami i kolegami, bêdziecie mogli opowiedzieæ nauczycielom, co ciekawego zdarzy³o siê podczas wakacji. Wiem, wiem, ¿a³ujecie
¿e ju¿ po wakacjach, ale przekonacie siê, ¿e rok
szkolny szybko mija! Niektórzy z was po raz
pierwszy pójd¹ do szko³y – to dopiero wydarzenie! Za wszystkich pierwszoklasistów
i uczniów klas starszych „trzymam kciuki” i ¿yczê Wam jak najlepszych ocen! Mam nadziejê,
¿e mimo obowi¹zków szkolnych znajdziecie
czas na spotkania ze mn¹.
W zwi¹zku z tym, ¿e rozpoczyna siê rok
szkolny i czeka Was samodzielna wêdrówka do
szko³y, chcia³em Wam przypomnieæ jak bezpiecznie przechodziæ przez jezdniê. U³o¿y³em
wszystkie zasady po kolei, ale niestety mam
katar. Gdy skoñczy³em uk³adanie, tak mocno
kichn¹³em, ¿e zdania siê rozsypa³y. Proszê Was
o pomoc! U³ó¿cie zasady przechodzenia przez
jezdniê we w³aœciwej kolejnoœci i bardzo starannie napiszcie je na kartkach. Gdy jest droga
wolna, przechodzê na drug¹ stronê ulicy.

milusińskim

Mam jeszcze jeden problem, kiedy spakowa³em mój plecak, okaza³o siê, ¿e jest bardzo ciê¿ki. Nie mogê go nawet podnieœæ, a co dopiero
iœæ z nim do szko³y. Pewnie zapakowa³em jakieœ niepotrzebne rzeczy. Przeczytajcie, co w³o¿y³em do plecaka: piórnik, kamieñ, ³y¿worolki,
ksi¹¿kê, œniadanie, kredki, samochodzik, zeszyty, narty, sznurek, m³otek, blok, lalkê, misia,
klocki, lornetkê, dwa œlimaki i pisaki.
Na kartce napiszcie nazwy tylko tych rzeczy,
które powinienem zabraæ do szko³y. Jedn¹
i drug¹ kartkê przeœlijcie do Centrum Kultury
lub oddajcie swojej Pani w szkole do 15 wrzeœnia. Spoœród tych, którzy prawid³owo rozwi¹¿¹
zadania, wylosujê zwyciêzcê. Oczywiœcie ta
osoba otrzyma nagrodê!
A teraz przeczytajcie moj¹ wyliczankê:
Jestem ma³y Œmiglaczek,
Nie bojê siê lwów i kaczek.
B¹dŸ weso³y, nigdy z³y,
Baw siê z nami i goñ Ty!
Mo¿e siê przydaæ, gdy bêdziecie siê bawiæ
na boisku szkolnym. Je¿eli wymyœlicie jak¹œ
œmieszn¹ wyliczankê, zapiszcie j¹ i przyœlijcie
do mnie. To nie jest ¿aden konkurs, jednak najciekawsze wyliczanki zostan¹ wydrukowane
i wszyscy bêd¹ mogli je przeczytaæ.
¯yczê Wam wielu pomys³ów. Spotkamy siê
w nastêpnym numerze.
Wasz Œmiglaczek

Patrzê w lewo.
Zatrzymujê siê przy pasach.
Patrzê w prawo.
Patrzê jeszcze raz w lewo.
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Niekonwencjonalne wakacje
Po raz dwudziesty pierwszy pañstwo Katarzyna i Jan
Maderowie zorganizowali wakacje dla dzieci z Domów
Dziecka w Krakowie, Kielcach i Sieborowicach. Do
pomocy zaprosili studentów – wolontariuszy. Pañstwo
Maderowie sami byli studentami, kiedy zaczynali to
przedsiêwziêcie. Dziœ dziêki nim istnieje ju¿ Oœrodek
Adopcyjny, Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuñcze na
ulicy Rajskiej 10 w Krakowie.
Wakacje odbywaj¹ siê w ¯mi¹cej k/ Laskowej (w poblizu Nowego S¹cza), gdzie przy pomocy ró¿nych organizacji charytatywnych i ludzi dobrej woli stan¹³ wspania³y dom z placem zabaw, odkrytym basenem i du¿ym
sadem, do którego dzieci mog¹ chodziæ na czereœnie,
porzeczki czy maliny.
Jak dzieci spêdzaj¹ tutaj wakacje? Kilkoro tworzy
rodzinkê, w której jest co najmniej dwoje studentów,
czyli ciocie i wujkowie. Mieszkaj¹ oni razem ze swymi
„pociechami” i ca³y czas im towarzysz¹. Ka¿da rodzinka wymyœla sobie nazwê, np. „Barany”, „S³onie”, „Stokrotki”. Wujkowie i ciocie maj¹ du¿¹ samodzielnoœæ
w planowaniu czasu swoim dzieciakom. Maj¹ te¿ du¿e
mo¿liwoœci – ciocia Kasia Mader proponuje wycieczki
autobusem do Limanowej, Starego i Nowego S¹cza,
a ka¿de dziecko dostaje drobne kieszonkowe. Mo¿na te¿
pojeŸdziæ na koniach w zaprzyjaŸnionej stadninie
w ¯mi¹cej (symboliczna z³otówka od dziecka) albo wybraæ siê w góry.
By³am jedn¹ z cioæ w rodzince „Króliczków” – z wujkiem Jurkiem i piêciorgiem dzieci. Razem z „Piratami”
wychodziliœmy na d³ugie wyprawy w góry. Byliœmy na
Jeziorem Ro¿nowskim, w Rajbrocie, w Dobrej. Odwiedziliœmy te¿ zaprzyjaŸnione siostry zakonne z Pasierbca, które wziê³y na wakacje dziesiêcioro dzieci z naszego oœrodka.Siostry przyjê³y nas wspaniale.
„Ciocia ma œmieszny g³os”. – „A w³aœnie, ¿e ³adny.
Ja w³aœnie dlatego ciociê lubiê, ¿e ma ³adny g³os” – mówi
oœmioletni Kuba. Na pocz¹tku by³ daleki – taki ma³y
rozrabiaka. Nagle zacz¹³ okazywaæ mi wzglêdy. Na
wycieczce szuka³ mi kija i przynosi³ mi go niespodziewanie, nara¿aj¹c siê na burê wujka Jurka, ¿e zbacza z trasy. Zawsze chcia³ iœæ obok mnie jak i pozosta³a czwórka, której brakowa³o maminej rêki. Czêsto mówili o swoich mamach. Mia³am pod opiek¹ dwa rodzeñstwa –
trzech Kamiñskich i dwie dziewczynki – Siechajki.
„Moja mama jest blondynk¹!” – przechwala³ siê kiedyœ
Robert, najm³odszy Kamiñski. „A wasza?” – pyta³ Siechajki. Nie wiedzia³y. „Wasza mama jest pewnie szatynk¹” – uci¹³ rozmowê najstarszy, Kuba.
Najmilsze by³o usypianie dzieci. By³ to czas na szepty przy poduszce. Dzieci stawa³y siê wtedy mi³e. Z rozbrykanych i wci¹¿ k³ótliwych zamienia³y siê niemal
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w anio³ki. Teraz mo¿na je by³o poznaæ. Porozmawiaæ,
uœciskaæ. Magda zawsze ¿yczy³a sobie, ¿eby rysowaæ
jej na czole lub pisaæ literki, a ona po cichu odgadywa³a, o co chodzi. Roberta wita³am wieczorem jak Eskimosa – pocieraliœmy siê nosami. Nigdy nie chcia³ mnie
puœciæ. „Tak króciutko?” – pyta³, choæ u niego bywa³am
chyba najd³u¿ej. Sygna³em, ¿e siê zgadza na moje odejœcie, by³ ca³us. Kasia zasypia³a szybko. G³adzi³am j¹ po
krêconych w³osach. Pogodna, podawa³a mi swoj¹ maskotkê do poca³owania. Do Marcina przychodzi³am
przedostatnia. Nie rozmawialiœmy prawie wcale – tylko
raz rozgada³ siê, po wizycie w cyrku. Trzyma³ moj¹ rêkê
i zasypia³. Potem k³ad³am siê do swojego ³ó¿ka i wysuwa³am rêkê, na któr¹ czeka³a ju¿ d³oñ Kuby. Zostawia³am sobie tê przyjemnoœæ na koniec. Szeptaliœmy trochê, potem wymyka³am siê, id¹c na wieczorne spotkanie z cioci¹ Kasi¹ i innymi studentami. By³ to mi³y czas
– dzieci spa³y, czuliœmy siê wolni od odpowiedzialnoœci. Dzieci nie ogl¹daj¹ w ¯mi¹cej telewizji. Nawet
w deszcz. Wtedy czytaj¹, ucz¹ siê pisaæ, licz¹ (w domach dziecka nie ma na to specjalnie czasu). W porze
dobranocki odbywaj¹ siê teatrzyki. Rodzinki przedstawiaj¹ bajkê lub skecz, przebieraj¹c siê we w³asnego
wyrobu stroje z bibu³y i zawsze witani s¹ salwami œmiechu... Potem œpiewa siê specjalne ¿mi¹ckie piosenki.
Czasem bawimy siê w „Zjazd Narodów”. Rodzinki
przebieraj¹ siê w stroje Rosji, Szkocji czy Egiptu i wobec jury prezentuj¹ swój taniec. Pod koniec turnusu odbywa siê olimpiada. Ciocie w strojach greckich bogiñ
i wieñcach, nie z lauru, ale np. z orzecha, zapalaj¹ pochodnie i majestatycznym krokiem udaj¹ siê na wyznaczone miejsca. Tam rozgrywaj¹ siê ró¿ne zawody.
Co niedzielê odbywa siê msza z udzia³em ojca jezuity Piechnika. Jest ona bogato ilustrowana muzyk¹. Wujek Artek gra na gitarze, inny na bêbenkach, a dzieci
œpiewaj¹.
Za ka¿dy dzieñ dzieci mog¹ otrzymaæ symboliczne
pieni¹¿ki – w tym roku by³y to parasolki. Zarobiæ je
mo¿na na przyk³ad na olimpiadzie, lub za zebranie wiaderka owoców w sadzie. Potem pieni¹¿ki te dzieci wydaj¹ na jarmarku. S¹ tu zabawki, s³odycze, maskotki,
pierœcionki z oczkiem, torebki, buty i ubrania.
„Niczego mi tutaj nie brakuje” – myœla³am czêsto.
Jedzenie, s³odycze – tym s¹ tu czêstowani wszyscy obficie i z sercem. Kiedy turnus siê koñczy, wolontariusze
dostaj¹ mnóstwo prezentów. W tym roku by³y to prawdziwe parasolki, koszulki, kubki z domkiem w ¯mi¹cej
i mnóstwo s³odyczy. Na koniec losowaliœmy z przepastnego worka maskotkê – ka¿da by³a inna!
Z¿yliœmy siê ze sob¹. ¯al by³o wyje¿d¿aæ. Dzieci p³aka³y. Studenci p³akali. A teraz czegoœ brakuje. Chcia³oby siê kogoœ utuliæ, uœciskaæ, zaprowadziæ do mycia
zêbów...
Hanna Œleboda
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Krzyżówka

Krzyżówka

17. bezbarwny gaz palny
18. ma³a zapinka
19. atom o ³adunku dodatnim lub
ujemnym
20. nie jawa
22. imiê Seniuk
23. w zastawie sto³owej, do zupy
24. ubezpieczeniowa na ¿ycie
25. ma³a Aleksandra
27. najwy¿szy szczyt Korsyki
28. pierwiastek chemiczny z grupy
glinowców
30. czeskie tak
33. ska³a osadowa o ¿ó³tej barwie
35. imiê Disney’a
37. du¿y kuchenny nó¿
38. sycylijski wulkan

HAS£A DO KRZY¯ÓWKI

Poziomo:
1. lokal gastronomiczny
4. zakonnica Zakonu pw. Matki
Bo¿ej z Loreto
7. kotlet, zraz
9. telefoniczny lub fotograficzny
12. drobnoziarnista odmiana gipsu
15. najd³u¿szy bieg

Krzy¿ówka
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z

nagrodami

Odpowiedzi prosimy przysy³aæ na adres redakcji do dnia 15 wrzeœnia br.
Poprawne has³o krzy¿ówki z „WŒ” nr 7 (232) brzmia³o:
„NOWA ZELANDIA”
Nagrodê wylosowa³a pani Sylwia Bajon, Koszanowo – wizytê
w salonie kosmetycznym (maseczka z alg).
Nagroda zosta³a ufundowana przez:
Gabinet Kosmetyczny 2001 – Bo¿ena Tomasik, Œmigiel.
Prosimy o odbioru talonu w redakcji.

39. obecnie atomowa
40. cyrkowy artysta
42. jeden ze zmys³ów
44. wysoka pi³ka w tenisie
45. zim¹ na rzece
47. melonowiec
50. podró¿ statkiem
52. wiêzienny pokój
53. mocne piwo angielskie
54. paso¿yt byd³a
56. broñ artyleryjska
58. ³yszczyk
59. proszek do prania
60. na ka¿dym towarze
62. nazwa
63. Urszula dla kole¿anek
64. sklep z lekami
65. prawy dop³yw Warty
66. wysokie lustro
67. targowisko
Pionowo:
1. papierowy pieni¹dz
2. popularna margaryna
3. okres wyczekiwania
5. amulet
6. spacerowa w parku
7. czêœæ meczu tenisowego
8. szlak komunikacyjny
10. w niej obraz
11. ciernisty krzew
13. z rodziny chrz¹szczy
14. ziemny lub sto³owy
16. zespó³ komórek
21. nakrycie na tapczan
26. ozdoba choinkowa
29. wyp³ywa z krateru
31. dawna moneta srebrna
32. lêk, obawa
34. worek podró¿ny
36. w³óczêga, hulaka
38. wyspa Napoleona
41. wywo³uje uczulenie, alergiê
43. w ka³amarzu
46. religia Mahometa
48. ogó³ czasopism
49. nora
51. pustoro¿ec z Tybetu
55. stawia piece
57. du¿y ssak z Ameryki po³udniowej, Azji
60. grosz amerykañski
61. lud pasterski w pd. Afryce

Porady
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przedsiêbiorczoœci a miasto Koœcian chce utworzyæ fundusz porêczeñ kredytowych dla firm rozpoczynaj¹cych
dzia³alnoœæ. Nasi pracownicy z dzia³u promocji uczestnicz¹ w sesjach rad gmin, przedstawiaj¹c koncepcjê
funkcjonowania oœrodka. Mamy nadziejê, ¿e wspólne
dzia³ania bêd¹ w stanie zahamowaæ wzrost bezrobocia.
Jest Pan czêstym goœciem w naszej bibliotece. Co Pan
poleca innym czytelnikom?
Bardzo lubiê dobr¹ sensacjê, mogê te¿ poleciæ „Hebanow¹ wie¿ê” Johna Fowles’a. Moj¹ ulubion¹ ksi¹¿k¹
jest „Porwany za m³odu” Roberta L. Stevenson’a.
Czy ma Pan ulubione miejsce wypoczynku?
Koniecznie nad wod¹, poniewa¿ lubiê sporty wodne,
mam patent ¿eglarski. Gdy mam trochê wolnego czasu
i sprzyja pogoda jadê do Boszkowa, aby po¿eglowaæ.
Od wielu lat gram w pi³kê siatkow¹, zreszt¹ w dru¿ynie
Centrum. Bardzo ¿a³ujê, ¿e ze wzglêdu na obowi¹zki
nie mogê braæ udzia³u we wszystkich treningach.
Dziêkujemy za rozmowê i ¿yczymy przyjemnych
wakacji.
Rozmawiali ¯. Klecha, E. Kurasiñski

KOMUNIKAT

W zwi¹zku z tragiczn¹ sytuacj¹ powodziow¹ w kraju, Prezydium Gminnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek
i Organizacji Rolniczych w Œmiglu, wzorem roku 1997,
postanowi³o zrezygnowaæ z organizacji tegorocznych
Gminnych Do¿ynek, a przeznaczone na ten cel fundusze przeznaczyæ dla powodzian.
Akcja pomocy powodzianom rozpocznie siê po opadniêciu wody oraz zakoñczeniu prac ¿niwnych w naszej
Gminie.
Prezes Gminnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych w Œmiglu Zygmunt Konieczny.

UWAGA! Zmiana godzin
otwarcia Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Œmiglu.
Od 1 wrzeœnia 2001 r.
biblioteka czynna bêdzie:
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
1200 – 1900
wtorek 1000 – 1400
czwartek, sobota – nieczynne.

Ogłoszenia
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A – A „D¥B” i AL. – anon „Jarzêbina” w
Œmiglu
21 lipca br. w Œmiglu obchodzono czwart¹ rocznicê
za³o¿enia Grupy Anonimowych Alkoholików „D¥B”
oraz pierwsz¹ rocznicê istnienia grupy wsparcia AL. –
anon „Jarzêbina”.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw., po której
w Centrum Kultury odby³ siê miting. Przyby³o na niego
oko³o 100 osób z rodzin trzeŸwiej¹cych alkoholoków.
Przyjechali goœcie z Krzywinia, Czempinia, Osiecznej,
Koœciana, Grodziska, Opalenicy, Œremu i Leszna. Przy
kawie i ciastkach wspominano minione lata.
Zaproszenie przyjêli te¿ przedstawiciele w³adz gminy: wiceburmistrz Feliks Banasik, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Zygmunt Konieczny oraz ksi¹dz kanonik
z Wonieœcia Jan Chrzanowski. Bractwo Kurkowe zorganizowa³o na krytej strzelnicy strzelanie z kbks.
Na trzeŸwo przy dobrej muzyce i kie³baskach z grilla
bawiono siê do póŸna.
K.W.

PODZIÊKOWANIE
Centrum Kultury w Œmiglu sk³ada serdeczne podziêkowanie Komendzie Hufca ZHP im. dr. Franciszka
Witaszka w Œmiglu za bezp³atne wypo¿yczanie namiotów oraz pomoc w ich rozstawianiu na naszych letnich
imprezach.
Centrum Kultury w Œmiglu przeprasza pañstwa Ma³gorzatê i Jerzego Adamczewskich w³aœcicieli Sklepu
Wielobran¿owego „ASTRA 2” w Œmiglu za pominiêcie ich jako sponsorów pokazu mody w czasie Pierwszego Jarmarku Œmigielskiego. Pañstwo Adamczewscy
przygotowali i nieodp³atnie przekazali nam 14 bukietów prezentowanych przy pokazie sukien œlubnych.

KOMUNIKAT
Podczas kwesty na rzecz powodzian, przeprowadzonej w dniu 15 sierpnia br., uda³o nam siê zebraæ kwotê
235,44 z³. Serdecznie dziêkujemy wszystkim darczyñcom. Powy¿sza kwota zosta³a wp³acona na konto
wspomagaj¹ce osoby poszkodowane w czasie powodzi.

Og³oszenia drobne
•Sprzedam dzia³kê budowlan¹ Œmigiel, ul. Rudnickiego 480 m2 – przy³¹cze wodne, energetyczne, op³otowana (gaz, kanalizacja przy posesji) tel. 0 609 270 126
•Matematyka – korepetycje, komputerowe przepisywanie prac, tekstów. tel. 518 06 71
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Tenisiœci w statystyce
Co roku Wielkopolski Zwi¹zek Tenisa Sto³owego
opracowuje klasyfikacjê wszystkich dru¿yn naszego
województwa. Klasyfikacja, która ma wy³¹cznie charakter statystyczny, powstaje na podstawie wyników
uzyskanych przez zespo³y w minionym sezonie. Za
bardzo dobre uznaæ nale¿y tegoroczne miejsca Polonii Arsena³ Œmigiel i Gminnego Ludowego Klubu
Sportowego Orlêta Terra Czacz.
W tym roku sklasyfikowano 74 wielkopolskie kluby.
Za najlepszy uznano Stellê Gniezno. Znakomicie wypad³a dru¿yna ze Œmigla. Znalaz³a siê ona na czwartym
miejscu w województwie.
Tenisiœci z Czacza sklasyfikowani zostali na pozycji
24, s¹ wiêc zarazem trzeci¹ dru¿yn¹ okrêgu leszczyñskiego. W ubieg³ym roku byli na miejscu 33. Pozycja,
któr¹ zajêli teraz, jest tym bardziej warta podkreœlenia,
¿e Orlêta nie maj¹ dru¿yn seniorów, którym zawsze przy-

Prze³omowy sezon
Rozpoczynaj¹cy siê w³aœnie sezon zapowiada siê prze³omowo dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Grom
Czacz. Zawodnicy z tego klubu po raz pierwszy
wezm¹ bowiem udzia³ w rozgrywkach ligowych.
Grom do rozgrywek wystawi³ dwie dru¿yny: seniorów oraz trampkarzy. Znalaz³y siê one w B – klasie.
Zawodnicy pierwszej dru¿yny rozegrali przed
sezonem piêæ spotkañ sparingowych – mówi Marek
Sowa, prezes klubu. – Kilka stoczyli te¿ trampkarze.
Grali oni z doœæ solidnymi dru¿ynami, takimi jak Polonia Leszno, Rolnik Racot czy Obra Mosina.
Prezes nie ukrywa swych obaw przed sezonem, ale
wi¹¿e te¿ z nim pewne nadzieje.
W B – klasie sklasyfikowano ³¹czne z nami osiem zespo³ów. Spróbujemy z nimi powalczyæ. W dru¿ynie mamy
kilku graczy, którzy grali ju¿ w ró¿nego typu klasach
rozgrywek. Przyda siê ich doœwiadczenie. Myœlê, ¿e nie
jesteœmy bez szans. Mo¿e nawet staæ nas na zajêcie czo³owego miejsca w lidze. Czas poka¿e. Musimy w ka¿dym razie graæ jak najlepiej. Problemem s¹ trampkarze. W takiej ma³ej miejscowoœci jak Czacz nie jesteœmy w stanie skompletowaæ dru¿yny z³o¿onej z ch³opców z tego samego rocznika. To jednak problem, na który nie mamy wp³ywu i nic tu nie mo¿emy zmieniæ.
UKS Grom Czacz rozegra³ ju¿ pierwszy w swej historii klasyfikowany mecz. W sobotê 11 sierpnia, w pojedynku pierwszej rundy Pucharu Polski na w³asnym
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znaje siê najwiêcej punktów. W ubieg³orocznych rozgrywkach bra³y udzia³ nastêpuj¹ce dru¿yny z Czacza:
m³odzie¿owa i juniorów, które wystêpuj¹ w czwartej lidze, kobiecy zespó³ trzecioligowy oraz najm³odsi tenisiœci sklasyfikowani w grupie ¯aków.
Ci¹gle pniemy siê w górê – podkreœla Marek Maœlak, prezes klubu. – Cztery lata temu, kiedy klub przystêpowa³ do rozgrywek, byliœmy na samym koñcu tabeli. Sklasyfikowano nas wtedy na pozycji siedemdziesi¹tej. Jestem przekonany, ¿e w przysz³ym roku bêdzie jeszcze lepiej. Przede wszystkim za spraw¹ ¯aków. W tym
roku w lidze wielkopolskiej zajêli trzeci¹ pozycjê. Nie
ukrywam, ¿e teraz zamierzamy zwyciê¿yæ.
Zawodnikom z Czacza ma w tym pomóc obóz treningowy. W tym roku z powodu braku œrodków nigdzie
nie wyjechali, lecz trenowali u siebie. Od 8 sierpnia do
koñca wakacji, od poniedzia³ku do pi¹tku, spotykali siê
w szkole. Ka¿dy trening trwa³ po dwie godziny.
Uwa¿am, ¿e dobrze wykorzystaliœmy okres przygotowawczy – twierdzi Marek Maœlak. – wszystkie nasze
zespo³y s¹ w bojowych nastrojach i na pewno poka¿¹
przyzwoity tenis. DAS
boisku dru¿yna pokona³a Rywala Kurz¹ Górê 5:3.
Zawodnicy bardzo chcieli wygraæ ten historyczne dla
nas pojedynek – informuje Marek Sowa. – By³o to doskonale widoczne na pocz¹tku spotkania. Po pierwszych
piêtnastu minutach prowadziliœmy ju¿ 3:0. PóŸniej jednak przysz³o za³amanie. Pozosta³a czêœæ drugiej po³owy nale¿a³a do naszych przeciwników, którzy równie¿
strzelili trzy gole. Do przerwy by³ wiêc remis. W drugiej
po³owie górê wziê³a nasza wola zwyciêstwa i chyba lepsze przygotowanie kondycyjne. Ostatecznie pod koniec
spotkania uda³o nam siê zdobyæ dwie bramki. Na przysz³oœæ jednak, jeœli chcemy myœleæ o solidnych wynikach,
nie mo¿emy sobie pozwoliæ na takie wahania formy i to
podczas jednego spotkania.
Dwie bramki w meczu zdoby³ Przemys³aw Pogelski,
po jednej Rafa³ Piotrowiak, Sebastian Pietrzykowski
i Wies³aw Pawlak. DAS

Nie ukoñczy³ zawodów
O pechu móg³ mówiæ Albert Pelec, który startowa³
w czwartej rundzie pucharu Polskiego Zwi¹zku Motorowego. Zawody odby³y siê w Lipnie pod Toruniem
w dniach 28 i 29 lipca.
Albert startowa³ w kategorii do 80 cm3. W pierwszym
wyœcigu zaj¹³ pozycjê pi¹t¹. Musia³ siê jednak po¿egnaæ
z udzia³em w turnieju w drugim swym starcie. Wykluczy³a go awaria silnika motocykla.
DAS
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Na obozie sportowym
Kilka dni spêdzili w Lginiu tenisiœci sto³owi Polonii
Arsena³ Œmigiel. Na obozie przygotowywali siê do tegorocznych rozgrywek.
Obóz w Lginiu zorganizowano ju¿ po raz drugi. Œmigielanie trenowali tam tak¿e w ubieg³ym roku. Teraz
formê przed sezonem szlifowali w dniach od 8 do 14
sierpnia.
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szych zawodników ze Sp³awia. W tym roku z inicjatywy dzia³aczy Mas-Rolu utworzono Powiatow¹ Ligê Juniorów. Rywalizowaæ w niej bêdzie 9 dru¿yn z terenu
powiatu koœciañskiego. Ka¿da dru¿yna sk³adaæ siê bêdzie z ch³opców urodzonych w latach 1986 – 88, z tym,
¿e. regulamin ligi wymaga aby w meczach nie wystawiaæ nie wiêcej ni¿ trzech ch³opców urodzonych w roku
1986. M³odzi pi³karze spotkaj¹ siê na trzech turniejach.
W sumie ka¿da dru¿yna graæ bêdzie z ka¿d¹. Pieczê nad
lig¹ sprawuje koœciañski OSiR.
Taki system rozgrywek pozwoli zmniejszyæ koszty
utrzymania m³odzie¿owych dru¿yn i koszty rozgrywek.
Koœciañscy dzia³acze nie bêd¹ te¿ musieli w takiej wysokoœci jak dotychczas pokrywaæ kosztów utrzymania
leszczyñskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.
DAS

Od najm³odszych po najstarszych, od
p³ywania po bieg

Grup¹ licz¹c¹ czternaœcie osób opiekowali siê Danuta Strzelczyk i Tadeusz Koz³owski. Poloniœci trenowali dwa razy dziennie.
Oprócz dzieci, które grê w tenisa traktuj¹ zabawowo, w Lginiu trenowali zawodnicy pierwszej dru¿yny –
mówi Danuta Strzelczyk.– Przepracowali ten tydzieñ
bardzo ciê¿ko, wk³adaj¹c wiele wysi³ku w przygotowania do sezonu. DAS

W miejscowym sk³adzie
Dru¿yna Mas-Rolu Sp³awie przyst¹pi³a do tegorocznych rozgrywek, maj¹c w sk³adzie wy³¹cznie zawodników ze swojej miejscowoœci. Zrezygnowano te¿
z prowadzenia drugiej dru¿yny. Jej zawodnicy
wzmocni¹ pierwszy zespó³.
Za pocz¹tek przygotowañ sp³awian do tegorocznych
rozgrywek, uznaæ nale¿y mecz, jaki rozegrali na pocz¹tku lipca w niemieckiej miejscowoœci Karstad. Przegrali
wtedy 1:3 z miejscow¹ dru¿yn¹ Herta.
PóŸniej krótko odpoczywali. Treningi wznowili w po³owie lipca. Rozegrali kilka sparingów. Wszystkie wygrali. Z Heliosem Czempiñ 5:3, z Obr¹ Mosina 3:2,
a z Zootechnikiem Paw³owice 2:1.
Przed rozpoczêciem rozgrywek zasz³y zmiany w sk³adzie klubu. Odesz³o z niego kilku zawodników, pozostali tylko miejscowi gracze. Z powodów finansowych
dzia³acze Mas-Rolu musieli te¿ zrezygnowaæ z drugiego zespo³u, który mia³ graæ w B-klasie. Najlepsi zawodnicy wzmocni¹ dru¿ynê okrêgow¹.
Nowoœci¹ bêdzie tegoroczna rywalizacja najm³od-

Po raz siódmy ju¿ odby³ siê œmigielski Minitriathlon. Jak zwykle oprócz wyczynowców startowali
w nim amatorzy, którzy w ten sposób postanowili spêdziæ wolny dzieñ. I jak zwykle wszyscy, niezale¿nie
od osi¹gniêtych wyników, zebrali gromkie brawa kibiców.
Impreza odby³a siê w œrodê, 15 sierpnia. Jej organizatorem by³a Rada Sportu oraz Centrum Kultury. Prowadzili j¹ Leszek Balcer, Danuta Strzelczyk, Zygmunt
Ratajczak oraz Jerzy Grzelczyk.
Tym razem w zawodach rywalizowa³y 33 osoby, które
podzielone zosta³y na trzy grupy. Osobno walczy³y
dziewczêta, osobno ch³opcy, którzy nie ukoñczyli
16 roku ¿ycia, trzeci¹ grupê stanowili seniorzy.
Potwierdzeniem, ¿e czêœæ uczestników potraktowa³a
zawody zabawowo, by³y wyniki zanotowane po pierwszej konkurencji – p³ywaniu, na podstawie której obliczano czas startu do wyœcigu na rowerach. Ju¿ wtedy
niektórzy zawodnicy mieli ponad minutê straty do lidera.
Pierwsze startowa³y dziewczêta. ci¹g dalszy na str.18

str. 18

Sport

wrzesieñ/2001

Sport

ci¹g dalszy ze str. 17

Po przep³yniêciu 50 metrów musia³y pokonaæ na rowerach dwie pêtle licz¹cej oko³o 3 kilometrów trasy,
a potem przebiec 1500 metrów na œmigielskim stadionie.
W tym roku zg³osi³y siê tylko trzy zawodniczki.
Karolina Nowak ze Œmigla, jad¹c na rowerze, upad³a pod koniec pierwszej rundy. Nic jej siê nie sta³o,
zrezygnowa³a jednak z dalszego udzia³u w rywalizacji.
W tej sytuacji o pierwsze miejsce œciga³y siê ju¿ tylko
siostry z G³ogowa El¿bieta oraz Ewa Nawrot. Zwyciê¿y³a El¿bieta. Nagrody wrêczy³a im zaproszona na imprezê miss województwa zachodniopomorskiego Joanna Szewczyk.

W czasie kiedy g³ogowianki koñczy³y bieg, na rowerach œcigali siê ju¿ ch³opcy, maj¹c do pokonania takie
same trasy jak dziewczêta.
Najszybszy by³ Tomasz Wlek³y, zawodnik Sana
Koœcian. Drugie miejsce zaj¹³ Daniel Misiorny, a trzecie Dawid Misiorny z Leszna. Z reprezentantów Œmigla
najwy¿ej zaklasyfikowa³ siê Patryk Nowak, który by³
szósty. Tomasz Baranowski zaj¹³ pozycjê siódm¹, Dominik Firlej ósm¹, Karol Szwarc dziewi¹t¹, a £ukasz
WoŸny dziesi¹t¹.
Seniorzy mieli przed sob¹ znacznie d³u¿sze trasy. Po
przep³yniêciu 100 metrów musieli piêciokrotnie pokonaæ pêtlê na rowerach, a wiêc przejechaæ 15 kilometrów.
PóŸniej tê sam¹ trasê powinni jeszcze dwukrotnie przebiec. Tylko jeden zawodnik musia³ wycofaæ siê z rywalizacji, reszta dobieg³a do mety. D³ugoœæ trasy sprawi³a,
¿e jak na d³oni widoczne by³o, kto jest wyczynowcem,
a kto po prostu siê bawi, gdy bowiem jedni zawodnicy
koñczyli ju¿ bieg inni, dopiero zsiadali z rowerów. Humory dopisywa³y jednak wszystkim.
Zwyciêzc¹ tegorocznego Minitrathlonu zosta³ Marcin Nowak z Poznania. Drugie miejsce zajêli Gerard
Wlek³y oraz Roman Talikadze, obaj reprezentuj¹cy Sanê
Koœcian. M. Nowak startowa³ ju¿ w Œmiglu w ubieg³ym

roku. Wtedy by³ drugi. Tym razem uda³o mu siê zrewan¿owaæ ubieg³orocznemu zwyciêzscy £ukaszowi Stachowiakowi z W³oszakowic, który teraz zaj¹³ pozycjê
czwart¹. W g³ównej rywalizacji zabrak³o œmigielan. Z reprezentantów naszej gminy najlepiej wypad³ S³awomir
Szkudlarek, który zaj¹³ pozycjê dziewi¹t¹. Najstarszy
uczestnik zawodów Micha³ Szkudlarek wywalczy³ miejsce czternaste, a Leszek ¯urek z Przysieki Polskiej II
siedemnaste.
Najm³odsz¹ zawodniczk¹ okaza³a siê Karolina Nowak.
Minitriatlon mia³ byæ przede wszystkim zabaw¹ i sw¹
rolê spe³ni³ – podsumowa³ imprezê Leszek Balcer. –
Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni, mimo upa³u wykazali siê dobr¹ kondycj¹, a œmigielanie mieli okazjê ciekawie spêdziæ czas.
Puchary, dyplomy i nagrody uczestnikom zabawy
wrêczali Jerzy Skoracki, starosta koœciañski oraz burmistrz Jerzy Cieœla.

W organizacji imprezy pomogli sponsorzy: Piekarnia Kaczmarek, Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Przetwórstwa Miêsnego, Widruk z Leszna i PRUH Gin ze
Œmigla. DAS

Lat 41, ekonomista. Od 1970 roku mieszkam w Lesznie. W latach 1983-89 pracowa³em
jako lustrator w CZS „Samopomoc
Ch³opska”, a w latach 1989-97, jako
dyrektor, a póŸniej prezes firm budowlanych.
Obecnie jestem pos³em zawodowym. ¯ona Danuta pracuje w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Mam dwóch synów. Spo³ecznie pe³niê funkcjê skarbnika Regionalnej Izby Gospodarczej w Lesznie,
cz³onka zarz¹du Wielkopolskiego
Sejmiku Gospodarczego w Poznaniu
oraz Prezesa Uczniowskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego „Leszno 2000”.
Jednoczeœnie jestem cz³onkiem zarz¹du Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu oraz Rady Krajowej SLD.
Po œmierci Zbigniewa Gorzelañczyka, w maju 1996 roku
obj¹³em mandat pos³a z ramienia SLD.
W obecnej kadencji pracujê w sejmowych komisjach:
Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej,
Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw oraz Nadzwyczajnej ds. Spó³dzielczoœci.
W 1997 roku z woli wyborców zosta³em ponownie
wybrany do Sejmu RP z by³ego województwa leszczyñskiego. W ci¹gu minionych 4 lat zabiera³em 86 razy g³os
podczas debat sejmowych, w tym 6 razy jako pose³ sprawozdawca (m.in. przedstawiaj¹c projekty ustaw o zamówieniach publicznych i o Fundacji Zak³ady Kórnickie). Zg³osi³em 145 zapytañ poselskich, 78 interpelacji,
l zapytanie w sprawach bie¿¹cych i wyg³osi³em l oœwiadczenie. Sumiennie uczestniczy³em w uchwalaniu setek
ustaw, w dziesi¹tkach posiedzeñ komisji sejmowych i tysi¹cach g³osowañ.
Jako pos³owi ziemi leszczyñskiej, bliskie memu sercu by³y i s¹ sprawy naszego regionu i ludzi tu ¿yj¹cych.
W mijaj¹cej kadencji zabiega³em w ministerstwach
w Warszawie o œrodki finansowe na realizacjê budowy
m.in. obwodnicy Œmigla, trasy W-Z, Urzêdu Skarbowego, ZUS, Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Lesznie,
oczyszczalni œcieków w Czempiniu.
¯¹da³em w Ministerstwie Skarbu Pañstwa wyjaœnieñ
w sprawie przyczyn i sposobu prywatyzacji oraz podania stanu ekonomicznego zak³adów: „Gazomet” i „Elbud” w Rawiczu, „Spomasz” w Gostyniu, „Metalchem”
i Zak³adów Miêsnych w Koœcianie. To w³aœnie z mojej

inicjatywy Prokuratura Krajowa wszczê³a œledztwo
w sprawie prywatyzacji Zak³adów Miêsnych w Koœcianie i Koœcierzynie.
Na wniosek zainteresowanych samorz¹dów terytorialnych podejmowa³em
na szczeblu parlamentu interwencjê
w sprawie braku œrodków finansowych
m.in. na pomoc spo³eczn¹ czy te¿
oœwiatê.
Ponadto stara³em siê wyjaœniæ u Ÿróde³ szereg problemów nurtuj¹cych nasze spo³eczeñstwo. Wymieniæ tu nale¿y zapytania w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
przyspieszenia budowy obwodnic drogowych dla Bojanowa i Rawicza, czy
te¿ wyst¹pienia o zaniechanie likwidacji przez PKP szeregu lokalnych po³¹czeñ kolejowych
w tym kolejki w¹skotorowej w Œmig³u. W tej ostatniej
sprawie doprowadzi³em w lipcu br. do spotkania wszystkich zainteresowanych stron. Czas poka¿e jakie bêd¹
tego efekty.
Myœlê, ¿e z powodzeniem interweniowa³em w sprawie pozostawienia na potrzeby miejscowego przedszkola
budynku w Trzeboszu w gminie Bojanowo, czy te¿ gazyfikacji Starego Bojanowa.
Nieobce mi by³y równie¿ w dzia³alnoœci parlamentarnej codzienne problemy mieszkañców leszczyñskich
wsi. Œwiadcz¹ o tym zg³aszane przeze mnie zapytania
i interpelacje. Moja praca parlamentarna to równie¿ dziesi¹tki interwencji w sprawach osób prawnych.
Pracuj¹c w Sejmie stara³em siê zawsze znajdowaæ
czas na bezpoœrednie spotkania z wyborcami. Minione
4 lata to dziesi¹tki dy¿urów w ró¿nych miejscowoœciach
nie licz¹c tych odbytych w biurach poselskich w Lesznie i w Wolsztynie. Rozmowy z indywidualnymi osobami i pomoc w miarê mo¿liwoœci w rozwi¹zywaniu zg³aszanych przez nich spraw.
Obecny parlament przyniós³ Polsce g³ównie g³osami
AWS i UW reformê oœwiaty, s³u¿by zdrowia i administracji. Ich ocenê pozostawiam Pañstwu, choæ wed³ug
mnie opinia o nich jest negatywna.
Dziœ, po czterech latach dzia³alnoœci Sejm RP jest
podzielony zw³aszcza po prawej stronie sceny politycznej, a wy³oniony rz¹d g³osami AWS i UW, obecnie
„mniejszoœciowy” - targany ró¿nymi aferami wydaje siê,
¿e nie pozostawi po sobie najlepszej opinii.
Je¿eli popierasz to co robi³em, proszê zag³osuj na
mnie w dniu 23 IX br. lista nr 1 poz. 4.
Artyku³ sponsorowany

Do startu gotowi... - zawodnicy minitriathlonu.

Pokaz p³etwonurków zainteresowa³
szczególnie dzieci.

Historia i teraŸniejszoœæ czyli maszyny firmy
„URPOL” W. Kunerta przy wiatrakach.

Zespó³ woklany „Studio 7” w czasie wystêpu.

Œmigielskie modelki na wybiegu.

Roztañczeni œmigielanie.
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