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o godz. 16 00 w sali Rady
Miejskiej Œmigla nast¹pi³o
podpisanie umowy
o partnerstwie pomiêdzy
Neufchâteau, a Œmiglem.
Relacja z tego wydarzenia
oraz szersza informacja
z pobytu delegacji
francuskiej w naszej gminie
na stronie 3.
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Œlubowanie partnerstwa
Tak¹ nazwê nosi dokument podpisany 8 wrzeœnia
2001 br w sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego Œmigla przez
mera zaprzyjaŸnionego miasta Neufchâteau i burmistrza
Œmigla. Podpisany dokument zobowi¹zuje zaprzyjaŸnione gminy do podtrzymywania sta³ych wiêzi miêdzy w³adzami gminnymi i u³atwiania wymiany miêdzy mieszkañcami w ka¿dej dziedzinie, aby rozwijaæ poczucie
europejskiego braterstwa. Panu Jacques Drapier merowi Neufchâteau towarzyszy³a delegacja francuskich samorz¹dowców w osobach: pan Pierre Obrecht - z-ca
burmistrza ds. finansowych i rozwoju ekonomicznego,
prezes komitetu d/s Partnerskich, pan Francois Rebourg
– z-ca burmistrza d/s urbanistyki, pani Michelle Doerler
- radna, cz³onek komisji d/s kultury, Eric Daviatte –

kowiaka, dyrektora CentrumKultury pana Eugeniusza
Kurasiñskiego, któremu towarzyszy³a ma³¿onka - t³umacz jêzyka francuskiego.
Podpisanie œlubowania przypieczêtowane zosta³o
lampk¹ szampana. Nastêpnie wszyscy uczestnicy udali
siê do Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Niet¹¿kowie, gdzie
wys³uchali koncertu w wykonaniu orkiestry OSP ze
Œmigla, ZPiT” ¯eñcy Wlkp” z Niet¹¿kowa, pani Alli
Tomaszewskiej ze Œmigla, zespo³u tañca wspó³czesnego “Pryzmat Bis”, zespo³u wokalnego “Bingo Dwa”,
wokalistek: Moniki Bednarczyk i Pauliny Raczkowskiej.
Nastêpnego dnia w godzinach przedpo³udniowych
delegacja Neufchâteau zwiedzi³a poznañski Stary Rynek, farê, katedrê i kompleks sportowo-rekreacyjny na
Malcie. W niedzielê goœcie obejrzeli obiekty Akwawitu
i zamek w Rydzynie. Ten zabytek wzbudzi³ wiele zainteresowania, jako ¿e nasz król Stanis³aw Leszczyñski,
by³ gospodarzem Lotaryngii (Neufchateau le¿y w Lotaryngii, której “stolic¹” jest Nancy, a w nim przepiêkny
zamek Stanis³awa Leszczyñskiego) bardzo dobrze wspominanym i cenionym. Poniewa¿ ¿yczeniem goœci by³o
obejrzenie naszych gospodarstw ogrodniczych, st¹d kolejna wizyta mia³a miejsce w ogrodnictwie pañstwa Ur-

dziennikarz odpowiedzialny za reporta¿ z podró¿y i pani
Bronis³awa Kus – t³umacz. Pan burmistrz wyst¹pi³ w towarzystwie radnych samorz¹du œmigielskiego, dyrektora by³ego Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Niet¹¿kowie pana
Aleksandra Wojciechowskiego, obecnego dyrektora
Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Niet¹¿kowie pana Stefana Jaworskiego, z-cy dyrektora pana Stanis³awa Grzeœszuli i Mieczys³awa Stamów w Poladowie, którzy zaprezentowali uprawê pomidorów, ogórków, kwiatów
i asparagusa oraz w ogrodnictwie pañstwa Bogumi³y
i Mariana Malcherków w Œmiglu zajmuj¹cych siê
upraw¹ pomidorów. Program wizyty obejmowa³ równie¿ zwiedzanie Gastrometalu i Meblarskiej Spó³dzielni Pracy, OSP Œmigiel, Centrum Kultury i siedziby Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Cz³onkowie delegacji
pe³ni wra¿eñ po¿egnali gminê Œmigiel we wtorek rano.
Sekretarz Urzêdu Miejskiego Œmigla
Wanda Jakubowska
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w pigu³ce
Miasto usytuowane jest na wschód od Basenu Paryskiego, na wysokoœci 290 m nad poziomem morza. Le¿y
w uroczych dolinach otoczonych przez pagórki siêgaj¹-

Ratusz
ce 400 m n.p.m. Szczyty wzgórz pokryte s¹ polami
uprawnymi i lasami liœciastymi, które szczególnie malowniczo prezentuj¹ siê jesieni¹. Okoliczne ³¹ki poprzecinane s¹ korytami rzek Meuse i Mouzon oraz ich dop³ywami. Miasto liczy 9000 mieszkañców.
Jego historia siêga roku 1070. Sytuacja geograficzna
i strategiczna (po³o¿enie na krañcach ówczesnego Ksiêstwa Lotaryñskiego) pozwoli³a mu na rozwój w ci¹gu
ca³ego œredniowiecza. Najwiêkszy rozkwit przypada na
wiek XVI. Z tego czasu pochodz¹ najcenniejsze zabytki
Neufchâteau: ratusz, koœció³ œw. Miko³aja i koœció³ œw.
Krzysztofa. Nie koñcz¹ce siê wojny, zw³aszcza w XVII
wieku, rujnuj¹ miasto, które – wielokrotnie oblegane
zbrojnie i palone – traci w 1635 roku swoje szañce. Bardzo powoli odzyskuje dawne znaczenie ekonomiczne
i handlowe. Budowa dworca kolejowego w XIX wieku

plac Joanny D`Arc
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s³u¿y ponownemu rozwojowi miasta, ale wojny z lat
1870, 1914 i 1939 przynosz¹ kolejne szkody.
Neufchâteau, stare handlowe miasto, zachowa³o piêkne pami¹tki architektury, które œwiadcz¹ o jego dawnej
œwietnoœci. To przede wszystkim wspomniany ju¿ ratusz z renesansowym portalem, star¹ studni¹ i wewnêtrznymi schodami w stylu w³oskim, koœció³ œw. Krzysztofa, którego mury pamiêtaj¹ wiek XII, posiadaj¹cy romañski dzwon i jedyn¹ we Francji kamienn¹ koronkê
oraz koœció³ œw. Miko³aja z bezcennym zespo³em rzeŸb.
Ciekawostk¹ jest to, i¿ budowla sk³ada siê z dwóch koœcio³ów na³o¿onych na siebie – romañskiego na dole i gotyckiego na górze.
Godne uwagi s¹ tak¿e fragmenty murów obronnych,
dawniejsze klasztory i zabytkowe kamienice.
Neufchâteau stara siê ³¹czyæ tradycje z nowoczesnoœci¹. Obecnie, maj¹c rangê podprefektury (jednostka
administracyjna we Francji) jest miastem otwartym na
przysz³oœæ.

Co nowego w œwiecie szkolnych
komputerów ?
W czasie wakacji zmodernizowaliœmy istniej¹c¹
pracowniê informatyki. Zakupiliœmy, zgodnie z zaleceniem SANEPiDU, nowe meble i krzes³a. Po³¹czyliœmy
wszystkie komputery w jedn¹ sieæ z dostêpem do Internetu. Zrezygnowaliœmy z dotychczasowego z³¹cza
ISDN, które okaza³o siê zbyt kosztowne i zamontowaliœmy nowoczesne i tanie SDI.
Dodam, ¿e jesteœmy jednymi z nielicznych posiadaczy z³¹czy tego typu w Œmiglu. Planujemy uruchomienie w³asnego serwera internetowego i kawiarenki internetowej.
Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e wiêkszoœæ kosztów modernizacji pokryli rodzice z pieniêdzy Komitetu Rodzicielskiego.
Administrator sieci
Rafa³ Klem
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Pó¿ne lato. Ju¿ po wakacjach. Jadê do Starego Bia³cza na nie umówione spotkanie z mieszkañcami. Chcê
ich poznaæ, zobaczyæ jak ¿yj¹, jakie maj¹ marzenia
i sprawdziæ czy mit o „upad³ych” ludziach w popegeerowskich wsiach dotyczy równie¿ Bia³cza.
Na wizytê wybra³am pi¹tkowe popo³udnie. Rozpoczyna siê weekend, a wiêc czas odpoczynku, biesiad,
spotkañ towarzyskich. Powita³a mnie cisza i pustka. Wieœ
sprawia³a wra¿enie wyludnionej. Pierwsze kroki skierowa³am do sklepu.
Na pó³kach podstawowe produkty: cukier, m¹ka, sól,
chleb, s³odycze, lodówka z nabia³em. Na stojaku z gazetami widnia³ jeden tytu³: ”Panorama Leszczyñska”
(o „Witrynie Œmigielskiej” sprzedawczyni nie s³ysza³a).
Sklep wymaga remontu, ale niewielki utarg starcza w³aœcicielce zaledwie na skromne ¿ycie. Podczas rozmowy
zwierza siê: - Mieszka³am kiedyœ w Poznaniu. 10 lat
temu sprowadzi³am siê z powrotem do rodzinnej wsi,
przejê³am sklep i dziœ chyba ¿a³ujê tego kroku. W du¿ym mieœcie inna perspektywa dla dzieci, po prostu ¿yje
siê tam inaczej... Naprzeciwko „spó³dzielni” (tak nazywaj¹ sklep najstarsi mieszkañcy) stoi szko³a, która przesta³a funkcjonowaæ 23 lata temu. Dziœ mieszka w niej
emerytowana nauczycielka nazywana jeszcze niekiedy
„nasz¹ pani¹”. Szko³a by³a swego czasu centrum kultury wsi. Zawsze coœ siê tam dzia³o. Teatrzyk szkolny
dawa³ przedstawienia dla wszystkich mieszkañców
z okazji ró¿nych œwi¹t. Wieczorami na boisku spotyka³a siê m³odzie¿, która potrafi³a siê doskonale bawiæ tañcz¹c, œpiewaj¹c, organizuj¹c przeja¿d¿ki wozami konnymi.- Wtedy m³odzi ludzie mieli ciekawe pomys³y na
spêdzanie wolnego czasu, a dziœ zbieraj¹ siê przed sklepem i operuj¹ bogatym, niecenzuralnym s³ownictwem.
Niekiedy nawet ma³e dzieci potrafi¹ „elegancko” siê
wyraziæ, mimo i¿ nie zg³êbi³y jeszcze wszystkich tajników pos³ugiwania siê polszczyzn¹ – mówi oburzony
mê¿czyzna.
Oko³o godziny 1700 wieœ zaczyna siê o¿ywiaæ. Przed
sklepem spotykam bia³eck¹ m³odzie¿, która na moje
„dzieñ dobry” odpowiada wulgarnymi dowcipami. Po
pierwszych popisach zaczynaj¹ ze mn¹ rozmawiaæ, chêtnie mówi¹ o sobie, swoich planach na przysz³oœæ. Nikt
z nich nie zakoñczy³ edukacji na szkole podstawowej.
Kontynuuj¹ naukê najczêœciej w szko³ach zawodowych,
rzadziej w technikach czy liceach. Marz¹ o wyjeŸdzie
z Bia³cza, bo wieœ jest smutna i nic siê tu nie dzieje.
Spotykaj¹ siê przed sklepem lub w budce przystanku
autobusowego, sk¹d s¹ przeganiani. Zim¹ nie prowadz¹
raczej ¿ycia towarzyskiego. Wolny czas spêdzaj¹ najczêœciej przed telewizorem, sobotnie wieczory na dys-
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kotece w Kamieñcu. Dlaczego tam? – Bo jest najdogodniejszy dojazd, chocia¿ czasem z Koœciana trzeba
wracaæ piechot¹ – mówi¹. W teatrze ¿adne z nich nigdy
nie by³o, ale przecie¿ ...- Teatr jest nudny – stwierdzaj¹
zgodnie. Czasem w szkole organizowane s¹ wypady do
kina. Ci m³odzi ludzie maj¹ swoje marzenia, jedni bardziej ambitne, drudzy dotycz¹ce codziennej egzystencji, ale sprawiaj¹ wra¿enie, ¿e wiedz¹, czego chc¹.
Mieszkañcy Bia³cza, zagadniêci, chêtnie rozmawiaj¹.
Stoj¹ przy p³ocie, siedz¹ na przydomowych ³aweczkach,
popijaj¹ piwo. S¹ przyjaŸnie nastawieni do „obcej” i wydaj¹ siê byæ zadowoleni, ¿e ktoœ siê nimi interesuje. Na
moje pytanie o spo¿ycie alkoholu, w³aœcicielka sklepu
odpowiedzia³a, ¿e na co dzieñ rzadko sprzedaje piwo
czy wino. Najczêœciej kupuj¹ w pi¹tki i soboty. Dlaczego tak? Wyjaœni³a mi to jedna z mieszkanek wsi. – W ci¹gu tygodnia nie ma czasu na picie alkoholu, bo ka¿dy
ma jakieœ zajêcie. Nikt tu nie pró¿nuje, nie ma w naszej
wsi ludzi, którzy nic nie robi¹. Kto m³ody, stara siê jak
mo¿e, aby dorobiæ u gospodarza w s¹siednich wsiach.
Nieliczni maj¹ sta³¹ pracê, ale jeœli ktoœ jest bezrobotny,
zawsze ma gdzie zarobiæ trochê grosza.- Jest to wieœ
spokojna, nie ma chuligañstwa. M³odzie¿ czasem pobroi, ale co maj¹ robiæ w sobotnie popo³udnia, kiedy nie
maj¹ nawet gdzie siê spotykaæ? – twierdzi starszy pan.
Jedynym miejscem, które nadawa³oby siê na takie spotkania jest stara œwietlica mieszcz¹ca siê w zabytkowym
budynku. Zniszczona, nie nadaje siê do u¿ytku. Udostêpniana jest w okresie zimowym dzieciom, które oczekuj¹ na szkolny autobus. Bia³czanie ubolewaj¹ nad tym,
¿e jedynym miejscem, w którym kiedyœ mog³y odbywaæ siê wesela, komunie i inne uroczystoœci, nikt siê
nie zajmuje, a budynek popada w coraz wiêksz¹ ruinê.
¯a³uj¹, ¿e nie maj¹ ju¿ swojej œwietlicy. Rzadkoœci¹ s¹
ju¿ spotkania s¹siadów na przydomowych ³aweczkach
po skoñczonej pracy. – Tak jest proszê pani, bo ludzie
sobie zazdroszcz¹. Chyba tej biedy... – dodaje moja rozmówczyni.
So³tysem w Bia³czu jest pan Walter, który mieszka
w tej wiosce od urodzenia, jak jego dziadek i ojciec.
Mo¿e dlatego cieszy siê takim zaufaniem, gdy¿ rz¹dy
swoje sprawuje ju¿ trzeci¹ kadencjê.Z mieszkañcami wsi
znajduje wspólny jêzyk. – Bywaj¹ ró¿nice zdañ, ale chyba to normalne. Lubiê Bia³cz, odpowiada mi spokój i cisza. £atwiej na wsi wychowaæ dzieci. Jeœli wychodz¹
z domu, to wiadomo w jakim towarzystwie przebywaj¹.
Na pytanie jak uk³adaj¹ siê stosunki z gmin¹, so³tys odpowiada: - Wszystko trzeba wychodziæ, ale takie czasy.
Mamy od niedawna nowy chodnik, znaki drogowe
i skrzynki pocztowe. Myœlimy o zieleni. Miaszkañcy
Bia³cza potwierdzaj¹, ¿e ludzie m³odzi staraj¹ siê u³o¿yæ ¿ycie poza rodzinn¹ wsi¹, wiedz¹, ¿e tutaj ¿yje siê
trudno. Jeœli ktoœ nie ma w³asnego ci¹g dalszy na str. 6
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Ton¹æ nie tylko w deszczu
„O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...”
– to Leopold Staff. A dalej? NADESZ£A JESIEÑ –
chcia³oby siê powiedzieæ, cytuj¹c klasyczny pocz¹tek
uczniowskich wypracowañ o jesieni. A poniewa¿ ka¿dy
z czytelników by³ kiedyœ uczniem, wiêc z pewnoœci¹
takie wypracowanie w swoim czasie pope³ni³. Po tym
ambitnym pocz¹tku zwykle prze¿ywa³ prawdziwe mêki
twórcze, dopóki nie wymyœli³ czegoœ o kolorowych dywanach liœci pokrywaj¹cych parkowe alejki, nagich koronach drzew lub jeszcze innym przejawie jesieni. Dajmy jednak spokój wspomnieniom. Dziœ potencjalni twórcy jesiennych traktatów maj¹ daleko szersze mo¿liwoœci. Ma³o, ¿e ksiêgarskie pó³ki zape³nione s¹ mniej lub
bardziej udanymi poradnikami dotycz¹cymi pisania, to
jeszcze (o, zgrozo!) mo¿na znaleŸæ wœród nich ksi¹¿ki
zawieraj¹ce gotowe teksty wypracowañ. Choæ w³aœciwie i to staje siê z wolna prze¿ytkiem. Internet! Ten dopiero u³atwia ¿ycie. Klik – odpowiednia strona, klik –
odpowiedni temat, klik –
problem rozwi¹zany.
Tak, tak, klikamy coraz wiêcej, czytamy coraz mniej. D¿d¿yste, jesienne
popo³udnia
wiêkszoœæ
z nas woli spêdzaæ przy komputerze ni¿ nad otwart¹
ksi¹¿k¹. Strach pomyœleæ co bêdzie dalej... Mo¿e po
piêknym i m¹drym pomyœle nawo³ywania doros³ych telewidzów do codziennego czytania dzieciom, warto by³oby rozpocz¹æ kampaniê reklamow¹ czytania „sobie”?
Przera¿aj¹ce dane, wed³ug których statystyczny Polak
nie czyta nawet jednej ksi¹¿ki rocznie, przesta³y by
wreszcie istnieæ, nie mówi¹c ju¿ o faktycznych korzyœciach p³yn¹cych z nawyku siêgania po lekturê.
Proszê to sobie wyobraziæ: smêtny, paŸdziernikowy
dzieñ, Œmigiel tonie w deszczu, na ulicach pustki. Nieliczni przechodnie spiesz¹ wy³¹cznie w dwóch kierunkach – do ksiêgarni lub biblioteki. No, mo¿e jakiœ indywidualista ³amie tê zasadê, id¹c do znajomych. Jednak
wszyscy maj¹ jeden wspólny cel – to ksi¹¿ka. Kupiæ lub
po¿yczyæ, niewa¿ne – byleby tylko mieæ co czytaæ. Dopi¹wszy swego, wracaj¹ do domów, tul¹c do piersi upragnione dzie³o i troskliwie chroni¹c je przed zamokniêciem. Przyspieszaj¹ kroku, by jak najprêdzej zrobiæ to,
co widz¹ w oknach mijanych domów. A widz¹ ich mieszkañców, tak zaczytanych, ¿e nie pamiêtaj¹cych nawet
o opuszczeniu ¿aluzji. (Wczeœniej wystawione na widok publiczny mieszkanie by³oby idealnym tematem plo-

tek. Ale w dobie powszechnego czytania nikt nie plotkuje. Po pierwsze, nie ma czasu – wiadomo, co robi. Po
drugie, o czym plotkowaæ, skoro wszyscy robi¹ to
samo?).
Ksi¹¿ka za ksi¹¿k¹, bezczynny komputer, telewizor
w³¹czany g³ównie po to, by zorientowaæ siê w nowoœciach wydawniczych. Wizja raczej utopijna, ale czy
zupe³nie niemo¿liwa? Nasi przodkowie spêdzali d³ugie,
jesienne godziny przy darciu pierza, tkaniu i przêdzeniu. Wielu z nich nie potrafi³o czytaæ. My nie musimy
tak pracowicie spêdzaæ jesieni, czytaæ (jeszcze) potrafimy, mo¿e wiêc zadbajmy o to, aby ta piêkna sztuka zupe³nie nie zanik³a?
Hanna Portala

Lec¹ paŸdzierze
PaŸdziernik – nazwa miesi¹ca pochodzi od paŸdzierzy, czyli zdrewnia³ych czêœci lnu lub konopi, które oddzielano od w³ókien podczas miêdlenia. W jêzyku niem.
Oktober, ang. Oktober.
Najbardziej znany dzien. to Wigilia Wszystkich Œwiêtych, ang. Halloween.
W rodzinnej tradycji ludowej to czas zakoñczenia prac w polu, o czym przypomina³ opiesza³ym gospodarzom dzien. œw. Franciszka.
Na Œwiêtego Franciszka
Ch³op nic w polu nie zyska.
By³a to równie¿ pora o¿ywionych kontaktów towarzyskich. Wolny czas powodowa³, ¿e w³aœnie wtedy odbywa³o siê najwiêcej wesel, swaty i zarêczyny. Jesienne
wieczory kobiety spêdza³y jednak najczêœciej przy darciu pierza i przêdzeniu. Pracê urozmaica³y sobie opowieœciami o czarach, duchach i ukrytych skarbach, czemu sprzyja³ wczeœnie zapadaj¹cy zmrok.
Oprac. Hanna Portala
(na podst. Encyklopedii tradycji polskich R. Hryñ – Kuœnierek i Z.Œliwy)

ci¹g dalszy ze str. 5

samochodu, jest skazany na autobus, który kursuje na
trasie Koœcian – Œmigiel dwa razy dziennie. Stary Bia³cz
to wieœ ludzi starszych, którzy znaleŸli ju¿ swoje miejsce na ziemi. ¯yj¹ najczêœciej skromnie, swoimi radoœciami i smutkami.
Wyje¿d¿am z Bia³cza, gdy jest ju¿ prawie ciemno.
Wtedy to ¿ycie wsi zamiera. Na ulicy robi siê pusto i ...
smutno. Przeje¿d¿aj¹cy samochód o tej porze jest ju¿
rzadkoœci¹.
Jeden z mieszkañców powiedzia³ mi: - Proszê pani,
w niepogodê, a szczególnie zim¹ jest tu taka cisza, która og³usza, a czasem przera¿a.
SpóŸniony przechodzieñ ¿egna mnie s³owami – Niech
pani o nas napisze, ale dobrze.
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Koncert w Niet¹¿kowie
W sobotnie popo³udnie, 8 wrzeœnia br. w auli Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Niet¹¿kowie odby³ siê koncert
z okazji podpisania umowy o partnerstwie pomiêdzy
Œmiglem i Neufchâteau. W imieniu organizatorów: Zarz¹du Miejskiego Œmigla i Centrum Kultury w Œmiglu
goœci powita³ Eugeniusz Kurasiñski dyrektor Centrum
Kultury w asyœcie ma³¿onki Hanny, t³umacza jêzyka francuskiego. W koncercie
wyst¹pili: orkiestra OSP
pod batut¹ Jana Nowickiego, Zespó³ Pieœni
i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy, zespó³ tañca
wspó³czesnego „Pryzmat Bis”, Alla Tomaszewska, która gra³a na
bia³oruskim instrumencie domra, Zespó³ wokalny „Bingo 2” z Koœciana, Paulina Raczkowska (na zdjêciu),
Monika Bednarczyk.Goœcie z Francji byli zachwyceni koncertem, a przede wszystkim wysokim poziomem m³odych wykonawców. Szczególnie ich serca
podbi³a Alla Tomaszewska, która po koncercie otrzyma³a zaproszenie do Neufchâteau na otwarcie sali im.
Fryderyka Chopina w nowo budowanym Domu Kultury.
B.M.

Prezentacje Kultury Po³udniowo –
Zachodniej Wielkopolski
W pi¹tek 7 wrzeœnia br. na scenie Miejskiego Oœrodka Kultury w Lesznie zaprezentowa³o swój dorobek kilkadziesi¹t zespo³ów z by³ego województwa leszczyñskiego. Prezentacje
kultury by³y prób¹ dokonania przegl¹du ró¿norodnych form aktywnoœci
kulturalnej lokalnych œrodowisk. Impreza bêdzie
organizowana co roku.
W tegorocznej, pierwszej
edycji swój dorobek zaprezentowa³y powiaty:
leszczyñski, gostyñski,
koœciañski, rawicki,
wolsztyñski. Ka¿dy
Urszula Ratajczak
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uczestnik przygotowa³ ponad dwugodzinny program. Powiat koœciañski reprezentowa³o 13 wykonawców. Wœród
nich byli równie¿ soliœci i zespo³y ze Œmigla. Grand Prix
przegl¹du otrzyma³y zespo³y z Leszna. Tu¿ za nimi uplasowali siê wykonawcy z Gostynia i Koœciana. Jury wy„¯eñcy Wielkopolscy”

soko oceni³o œmigielskich artystów. Z³ote medale otrzymali Alla Tomaszewska i Urszula Ratajczak, srebrne
ZPiT „¯eñcy Wielkopolscy”, Monika Bednarczyk, zespó³ taneczny „Pryzmat – Bis”, zespó³ „D.J. 3MH.
B.M.

„Opowieœci dziwnej treœci”

Laureaci eliminacji szkolnych
7 wrzeœnia br. w sali kameralnej Centrum Kultury
w Œmiglu otwarto wystawê rysunków Hanny Œlebody
pt. „Opowieœci dziwnej treœci”.
Hanna Œleboda jest studentk¹ V roku filologii polskiej na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie.
Mieszka na Kaszubach.
Jej prace prezentowane
by³y na wielu wystawach
m.in.: 1996 – wystawa
zbiorowa w Muzeum Historycznym w Myœliborzu, Biennale Artystyczne Dzieci i M³odzie¿y
w Gorzowie Wielkopolskim, 1999 – wystawa
indywidualna w resursie
„Felicjan Dulski Klap”
w Krakowie, 2001 – wystawa indywidualna
w Klubie Kultury Dziel- Hanna Œleboda
nicy Œródmieœcie w Warszawie.
Ekspozycja przedstawia³a w wiêkszoœci rysunki ilustracyjne, rysowane do tekstu, czêsto pisanego przez
mamê autorki. W niektórych pracach Hanny Œlebody pojawia siê klimat szagalowski, we wszystkich jest poezja
i nieco satyry.
M.B., A.Szu.
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Dzia³kowicze œwiêtowali

„Po¿egnanie lata” w deszczu

W sobotê 15 wrzeœnia br. zorganizowano w Œmiglu
Powiatowy Dzieñ Dzia³kowca po³¹czony z obchodami
65- lecia powstania Ogrodu
Dzia³kowego im. W³adys³awa
Piocha. Oficjalne otwarcie festynu poprzedzi³y gry i zabawy dla najm³odszych, przygotowane i prowadzone przez
panie Danutê Strzelczyk i Mariê ¯urek. Goœæmi dzia³kowiczów byli: prezes Okrêgowego Zarz¹du PZD Henryk Sobañski, wicestarosta powiatu
koœciañskiego Stefan Stachowiak, przewodnicz¹cy rady
powiatu koœciañskiego Tadeusz Myler, burmistrz Œmigla Jerzy Cieœla, pos³owie Wies³aw Szczepañski i Ryszard Hayn, senator Zbigniew Kulak oraz radny Sejmiku Wielkopolskiego
Marian
Kasperski. Œwiêto by³o
okazj¹ do
wrêczenia
odznaczeñ zas³u¿onym
dzia³kowiczom: Marianowi Wypyszakowi, Tadeuszowi
Majewskiemu i Stanis³awowi Bartkowiakowi. Uhonorowano tak¿e w³aœcicieli „Piêknych dzia³ek” , hodowców piêknych kwiatów i dorodnych warzyw. Organizat o r z y
sprawdzili równie¿
wiedzê
teoretyczn¹
dzia³kow i c z ó w.
W tym
konkursie
zwyciê¿y³
Zbigniew Lis, przed Halin¹ Walewsk¹. .Imprezê umila³y wystêpy solistów przygotowanych przez Henryka Pellê. Sobotnie œwiêto dzia³kowicze zakoñczyli biesiad¹,
na której przygrywa³ zespó³ „Weekend”.

Deszcz i nieprzyjemny zi¹b nie zniechêci³y mieszkañców Starego Bojanowa, którzy licznie przybyli
w niedzielne popo³udnie 9 wrzeœnia br. na festyn „Po-

M.B.

M.B

¿egnanie lata”. Przez ponad trzy godziny zo ¿ywo reaguj¹c¹ publicznoœæ bawili: zespó³y taneczne „Gwiazdeczki” i „Impuls” ze Starego Bojanowa, zespó³ tañca
wspó³czesnego „Pryzmat Bis”, raperzy „DJ3MH’ ze
Œmigla, Zespó³ Piesni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy”
z Niet¹¿kowa oraz soliœci: Monika Bednarczyk, Paulina Raczkowska, Piotr Kleinschmidt. Barbara Skar¿yñska i Maria Ciszewska, prezentowa³y w humorystyczny
sposób starodawne sprzêty gospodarstwa domowego.
Patrycja Nadolna, Krystian i Kamil Przybylscy wcielili
siê w zespó³ „Ich troje”, Krzysztof Halasz i Paulina Brzeziñska brawurowo zatañczyli cha cha a pan Tadeusz

Hany¿ zaprezentowa³ siê w monologu Hanki Bielickiej.
W trakcie festynu panie z KGW oferowa³y kawê i herbatê. Nie zabrak³o równie¿ konkursów dla dzieci i doros³ych.

Informacje
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Centrum Kultury w Œmiglu
og³asza nabór do:
-

- sekcji plastycznych
sekcji wokalnych
sekcji ruchu, gracji i tañca,
sekcji modelarstwa lotniczego w Starym Bojanowie,
sekcji bryd¿a sportowego,
sekcji turystycznej,
sekcji tenisa ziemnego,
sekcji pi³ki siatkowej dla doros³ych,
sekcji karate,
ogniska muzycznego ( pianino, akordeon, gitara, skrzypce, klarnet,
tr¹bka)
zespo³u tanecznego „Pryzmat – Bis”,
zespo³u tanecznego „Gwiazdeczki” w Starym Bojanowie,
Zespo³u Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy” w Niet¹¿kowie,
Klubu Szachowego „Wie¿a”
Klubu Kolekcjonera,
Klubu Krzy¿ówkowicza,
Klubu Mi³oœników Tañca Towarzyskiego dla m³odzie¿y i doros³ych,

oraz og³asza nabór na:
- zajêcia aerobiku,
- kurs prawa jazdy,
- kursy jêzyków obcych ( angielskiego, niemieckiego, francuskiego,
rosyjskiego)
Spotkanie organizacyjne dotycz¹ce
nauki jêzyków odbêdzie siê w sali klubowej
Centrum Kultury w Œmiglu (wejœcie C)
19 paŸdziernika br. o godz. 1800
Informacji udziela administracja Centrum Kultury w Œmiglu
tel. 0 (prefiks) 65 518 02 73
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy
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Liczba wyborców uprawniona go g³osowania –
12.923
Liczba wyborców, którym wydano karty do g³osowania – 6.113
Frekwencja w gminie Œmigiel – 43,30%
w tym:
SLD-UP - 42,52 %, Samoobrona RP – 21,54%
Platforma Obywatelska – 9,15%, PSL – 8,62%
Liga Polskich Rodzin – 8,22%
Prawo i Sprawiedliwoœæ – 4,52%, AWSP – 2,99
UW – 1,60%, Alternatywa RS – 0,42%
KW Polskiej Unii Gospodarczej – 0,18%
Lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia
Pracy
1.Wagner Marek
463
2.Hayn Ryszard
287
3.WoŸny Grzegorz Marian
39
4.Szczepański Wiesław Andrzej
462
5.Ryżyńska Maria Barbara
57
6.Janicki Marian Józef
43
7.Sikorski Stanisław Paweł
26
8.Kaczmarek Seweryn
45
9.Szynalska Renata Grażyna
76
10.Aleksandrzak Leszek Grzegorz
21
11.Gawin Tadeusz
20
12.Przybylski Ryszard Stanisław
15
13.Witkowska Zofia
29
14.Myler Tadeusz Józef
544
15.Pawliczak Karolina Monika
16
16.Marszałek Krystyna
24
17.Golik Bogdan Dariusz
69
18.Franc Anna Beata
23
19.Ratajski Stanisław
8
20.Dąbrowska Antonina
9
21.Palka Elżbieta
20
22.Płócienniczak Czesław Idzi
13
23.Nowak Czesław Kazimierz
15
24.Klim Teresa Barbara
19
RAZEM 2343

Lista nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarnoœæ Prawicy
1.Kruszyński Mirosław
24
2.Korycki Jacek
9
3.Przybył Adela Maria
13
4.Zawieja Karol
5
5.Olbiński Jacek
3
6.Wawrzyniak Robert
6
7.Muller Henryk
37
8.Radojewski Jerzy
9
9.Skrzypczak Andrzej
20
10.Jankowski Witold
12
11.Jaroszyński Mieczysław
3
12.Grzesiak Tadeusz
5
13.RzeŸnik Alfons
6
14.Nogala Barbara
13
RAZEM
165
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolnoœci
1.Koralewski Jerzy Jan
2.Mytych Adam Henryk
3.Witczak Mariusz Janusz
4.Korsak Antoni Artur
5.Glapiński Marek Jan
6.Krzynowek Konrad Ryszard
7.Król Jacek Józef
8.Atłachowicz Janusz Zdzisław
9.Robakowski Marek Paweł
10.Dembny Artur Piotr
11.Witkowski Tomasz Andrzej
12.Kryś Beata Ewa
13.Pazoła-Konarowska Bogusława
14.Formaniak Przemysław
15.Lorych Ryszard Jan
RAZEM

21
18
4
2
16
2
8
0
2
0
1
6
3
1
4
88
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Lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona
Rzeczypospolitej Polskiej
1.Skutecki Józef
223
2.Wojtkowiak Tadeusz Józef
308
3.Ptak Bernard Adam
205
4.Cierniak Stanisław
56
5.Majchrzak Jerzy Józef
67
6.Kulczak Kazimierz Stanisław
28
7.Michalczak Marek
33
8.Prałat Stanisław Marek
62
9.Ratajczak Wanda Maria
78
10.Ibron Jacek Krzysztof
7
11.Wachowiak Krzysztof Wojciech
19
12.Strzyżykowski Tomasz
12
13.Wojciechowska Bogusława
46
14.Szyld Lech
9
15.Leśnik Leonard Adam
34
RAZEM 1187

Lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo
i Sprawiedliwoœæ"
1.Dziuba Tadeusz Antoni
105
2.Chodakiewicz Witold
12
3.Reder Ireneusz Jerzy
7
4.Kotomska Hanna Maria
43
5.Skrzecz Piotr
4
6.Królak Zygmunt Bolesław
11
7.Pacholewicz Ryszard
5
8.Marcinkowska Zofia Eugenia
24
9.Manikowski Andrzej
9
10.Lewadowicz Artur Grzegorz
5
11.Pruczkowska Krystyna
3
12.Różański Andrzej Lech
8
13.Dopieralski Jarosław
1
14.Łuszczewski Stanisław Roman
0
15.Stojecki Daniel Dominik
0
16.Bączyk Monika Anna
7
17.Kosowicz Jerzy
5
RAZEM
249

Lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego
Stronnictwa Ludowego sktrót nazwy
Komitet Wyborczy PSL
1.Gruszka Józef Zbigniew
70
2.Haupt Zbigniew Andrzej
122
3.Antczak Tomasz
22
4.Bartol-Podskarbi Elżbieta Danuta
10
5.Gąsior Zbigniew Józef
11
6.Głowacz Zygmunt Bolesław
12
7.Grzesiek Jan
15
8.Grzyb Andrzej Marian
7
9.Jokś Julian Władysław
3
10.Karalus Michał Roman
10
11.Kermel Piotr Jerzy
6
12.Kołodziej Adam Józef
8
13.Konopka Jacek
12
14.Kosowicz Marek Mariusz
55
15.Kubiak Andrzej
10
16.Kuciak Izabela Joanna
82
17.Niechciał Stanisław
3
18.Paluch Maria Ewa
6
19.Racki Józef
1
20.Ratajczak Stanisław
6
21. Wilczura Michał
2
22.Zadka Ryszard Marian
0
23.Zalejski Stanisław Kazimierz
2
RAZEM
475
Lista nr13 Komitet Wyborczy Polskiej Unii
Gospodarczej
1.Adamska Marzena Maria
4
2.Pietkiewicz Marek Aureliusz
0
3.Gajdek Piotr Maciej
0
4.Gnatowski Krzysztof Marian
0
5.Paschke Elżbieta Anna
0
6.KaŸmierski Tomasz Maciej
0
7.Sibilska Hanna
1
8.Susicki Witold Stanisław
0
9.Cichy Andrzej Tadeusz
2
10.Gulik Felicja Wacława
2
11.Stasiak Barbara
1
12.Rudnik Katarzyna
0
13.Oszmian Joanna
0
RAZEM
10

Lista nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa
Ruch Spo³eczny
1.Wagner Ludwik Idzi
6
2.Łazik Sławomir Krzysztof
1
3.Wolny Tadeusz
0
4.Wierzchowiecki Stanisław Andrzej
1
5.Stankiewicz Jerzy
0
6.Trawińska Maria Honorata
2
7.Andrzejewska Barbara Romana
3
8.Marciniak Jerzy Marian
1
9.Horbatowswki Tomasz
1
10.Skórski Piotr Jerzy
1
11.Garwoliński Andrzej Marcin
0
12.Dankowski Janusz Aleksander
0
13.Prostacki Adam Edward
2
14.Maciorek Grzegorz Krzysztof
0
15.Skupin Ewaryst
0
16.Górniak Bernard
1
17.Ciszak Jacek Jerzy
2
18.Sikora Wiesław Piotr
0
19.Dowgiałło Wiesław
1
20.Orzechowski Wiesław
1
21.Sylwanowicz Katarzyna Magdalena
0
RAZEM
23
Lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga
Polskich Rodzin
1.Tomczak Witold
2.Kubiak Jerzy Jan
3.Torbiarczyk Sława Barbara
4.Ratajczak Elżbieta Teresa
5.Gała Zbigniew Stanisław
6.Bartz Ewa
7.Perlińska Lucyna
8.Hałas Marek Korneliusz
9.Fiedler Stanisław
10.Marciniak Andrzej
11.Białasik Zenon Antoni
12.Kołaska Elżbieta
13.Kowalski Marcin
14.Kałążny Karol Piotr
15.Prais Ryszard
16.Ratajczak Stanisław
RAZEM

183
32
23
71
11
43
24
9
3
16
4
10
1
5
3
15
453

Lista nr 7 Komitet Wyborców Platforma
Obywatelska skrót nazwy Platforma
Obywatelska
1.Wojtyła Andrzej Franciszek
103
2.Poślednik Marian
243
3.Nawrot Józef Maciej
11
4.Bratborski Maciaj Krzysztof
9
5.Podsadna Beata Ewa
29
6.Rudnicka Anna Teresa
18
7.Cieplik Henryk Ryszard
15
8.Biegański Tadeusz Józef
13
9.Nawrocki Grzegorz Antoni
15
10.Piwoński Zbogniew Jan
5
11.Plichta Andrzej
0
12.Barańczak Wojciech
1
13.Dorożyński Andrzej Janusz
6
14.Maślankiewicz Grzegorz Mirosław
36
RAZEM
504

Lista kandydatów na senatorów
1.Barys Elżbieta Krystyna
1303
2.Dziuba Bogdan Kazimierz
1345
3.Ferenc Genowefa Maria
1597
4.Gramala Mariusz Maciej
347
5.Gryszka Józef
608
6.Kaden Ryszard Henryk
189
7.Krzak Andrzej Stanisław
320
8.Kulak Zbigniew Jerzy
1591
9.Lehmann Włodzimierz Paweł
606
10.Maćkowiak Zdzisław
896
11.Marszał-Sroczyńska Halina Janina
564
12.Michalak Magdalena
278
13.Skrzypczak Roman
455
14.Spychalski Andrzej Kazimierz
1040
15.Szczucki Edward Józef
557
RAZEM 11696
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Wywiad z dyrektorem Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Niet¹¿kowie Stefanem
Jaworskim.

Czy mo¿e pan podaæ kilka informacji o sobie?
Jestem absolwentem Politechniki Poznañskiej na
wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów ze specjalnoœci¹ systemy i urz¹dzenia energetyczne oraz Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej – kierunek wychowanie techniczne. Ukoñczy³em te¿ Studia Podyplomowe
w zakresie organizacji i zarz¹dzania oœwiat¹.
Pracê pedagogiczn¹ rozpocz¹³em w 1984 roku jako nauczyciel nauki zawodu
w warsztatach szkolnych w Zespole Szkó³ Zawodowych
w Koœcianie. Po dwóch latach
zacz¹³em uczyæ przedmiotów
teoretycznych o profilu mechanicznym. W 1989 roku powierzono mi stanowisko wicedyrektora szko³y. Cztery lata pó¿niej otrzyma³em propozycjê objêcia stanowiska wicedyrektora
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Œmiglu. Jestem ¿onaty,
mam dwoje dzieci. Syn studiuje na V roku Akademii Rolniczej w Poznaniu, córka jest
studentk¹ II roku UAM, ¿ona pracuje jako nauczyciel
w Zespole Szkó³ Zawodowych w Koœcianie.
Jak pan zamierza integrowaæ dwie nowo po³¹czone
szko³y?
Myœlê, ¿e pierwsze kroki zosta³y ju¿ poczynione na
spotkaniu z gronem pedagogicznym i pracownikami
w czasie inauguracji roku szkolnego. Kolejne wspólne
spotkanie nast¹pi z okazji Dnia Nauczyciela. Poza tym
planujê wspólne wyjazdy podczas weekendów, spotkania przy ognisku. Jeœli chodzi o m³odzie¿, z moich obserwacji wynika, ¿e bardzo ³atwo siê ze sob¹ integruje.
Samorz¹dy uczniowskie obu szkó³ ju¿ wczeœniej dosz³y
do porozumienia
Ile oddzia³ów liczy obecnie szko³a, jaka jest liczba
uczniów i nauczycieli?
W 26 oddzia³ach uczy siê prawie 585 uczniów, w tym
mieszcz¹ siê równie¿ dwa oddzia³y Technikum Rolniczego dla Doros³ych i jeden odzia³ Szko³y Policealnej.
Grono nauczycielskie liczy 49 osób.
Czy w zwi¹zku z po³¹czeniem szkó³ nast¹pi³a redukcja
etatów?
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Nie, wszyscy maj¹ zapewnion¹ pracê.
Nauczyciele i uczniowie dawnego ZSR chc¹ utrzymaæ
w nazwie Zespó³ Szkól Rolniczych i dodaæ - zawodowych, a tak¿e zachowaæ imiê szko³y.
Jeœli chodzi o nazwê szko³y jest wniosek w postaci
uchwa³y Rady Pedagogicznej do Zarz¹du Powiatu. Zmianê nazwy szko³y mo¿e dokonaæ Rada Powiatu. Natomiast nie widzê powodu, aby
zmieniaæ patrona szko³y.
Czy dysponuje pan danymi,
w oparciu o które mo¿na
okreœliæ kierunek nauczania i najbardziej potrzebne
zawody w najbli¿szej przysz³oœci?
Planujemy 11 oddzia³ów
liceum profilowanego:
1 akademicki, 2 techniczno –
technologiczne, 1 rolniczo –
œrodowiskowy, 2 spo³eczno
– us³ugowe, 1 kulturalno –
artystyczny, 4 oddzia³y zasadniczej szko³y zawodowej.
Jeœli chodzi o kierunki zawodowe, na razie minister nie
okreœli³ dokumentacji programowej na poszczególne
profile.
Jak pan widzi mo¿liwoœæ
Fot. Elf-Marciniak
kontynuacji tradycji szkolnictwa rolniczego?
Jak wspomnia³em, przewidziany jest kierunek rolniczo – œrodowiskowy. Du¿ym zainteresowaniem cieszy
siê kierunek: hodowca koni. Jeœli minister wyrazi zgodê na te oddzia³y, tradycje rolnicze nie zanikn¹.
Osi¹gniêcia w dziedzinie dzia³alnoœci kulturalnej dawnego ZSR s¹ niema³e. Co dalej?
Zawsze popiera³em dzia³alnoœæ kulturaln¹. Przy szkole dzia³a ZPiT „¯êñcy Wielkopolscy”. Nawi¹za³em
wspó³pracê z jego kierownikiem. Bêdê wspomaga³ te¿
dzia³alnoœæ ko³a artystycznego, które prowadzi pan Grzegorz G³owacki. Chcia³bym, aby dzia³alnoœæ kulturalna
szko³y by³a prê¿na, widoczna nie tylko tutaj, ale i na
zewn¹trz. Bardzo liczê na wspó³pracê z Centrum Kultury i innymi instytucjami z terenu gminy.
Gmina Œmigiel podpisa³a ostatnio umowê o partnerstwie z gmin¹ Neufchâteau. Bardzo du¿y udzia³ w tych
kontaktach mia³ ZSR. Jakie s¹ pana plany dalszej
wspó³pracy z Francuzami?
Wspó³pracê, któr¹ rozpocz¹³ dyrektor Wojciechowski, bêdê kontynuowa³ i rozwija³ na tyle, na ile bêdê
móg³. To istotne dla naszej m³odzieci¹g dalszy na str. 15
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milusińskim

Witajcie!
Dziœ zdradzê wam, co ja, Œmiglaczek, uwielbiam robiæ w jesienne wieczory.
Jeœli wykreœlicie co drug¹ literê, dowiecie siê, co to takiego.

M UYLS B ZTK O U Z JTÊ E PL
OIKTUNCIHSNEI
Tak, tak, na pewno nie spodziewaliœcie siê tego, ale ja lubiê wirowaæ miêdzy
sprzêtami w kuchni. W zdaniach ukry³em ich nazwy. Odszukajcie je:

Nie ma ju¿ wiêcej lodów kawowych.
W Koœcianie zosta³ uruchomiony m³yn eksperymentalny.
Ja mam cukierek, a Remik serce z piernika.
Kucharz ogrza³ kawa³ek kie³basy.

A teraz przyjrzyjcie siê rysunkowi i odszukajcie przedmioty, które spotykamy w kuchni.
Sprzêty w kuchni to jednak nie wszystko. Lubiê potrawy dobrze przyprawione. Odgadnijcie, jakich przypraw

najchêtniej u¿ywam:
Nazwijcie rysunki. Z ka¿dej nazwy wypiszcie pierwsz¹ literê. Dowiecie siê, co potrafiê robiæ w kuchni zupe³nie
sam.
Macie dzisiaj wiele zadañ! Na pewno sobie
z nimi œwietnie poradzicie. Rozwi¹zania napiszcie na kartce, przeœlijcie na adres Centrum
Kultury w Œmiglu lub oddajcie swojej Pani w
szkole do dnia 18 paŸdziernika. Wiem, na co
czekacie! Tak, mam nagrodê dla zwyciêzcy!
Z ogromnej sterty poprawnych odpowiedzi wylosowa³em kartkê Natalii Górnej z klasy IIb.
Moje gratulacje!
Do zobaczenia w listopadzie-Œmiglaczek
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MOC BÊBNA
Niezale¿nie od tego jakiego rodzaju muzyki s³uchasz,
czy jesteœ fanem jazzu, czy techno – nie uda ci siê oprzeæ
wszechstronnej mocy dŸwiêku, który wydaje obci¹gniêty
skór¹ kawa³ek pustego drewna.
Bêben to jeden z pierwszych instrumentów, jaki uda³o siê stworzyæ cz³owiekowi. W staro¿ytnych œwi¹tyniach rytmiczne uderzenia bêbna wzywa³y bogów, aby
zwrócili uwagê na swych wiernych. U wielu ludów by³y
i nadal s¹ œciœle zwi¹zane
z religi¹, mistyk¹, czarami. S¹dzono ¿e bêben ma moc
uzdrawiania chorych, sprowadzania deszczu, ob³askawiania z³ych duchów czy zapewniania dobrych zbiorów.
Mieszkañcy Tybetu wierz¹, ¿e bêben jest œwiêtym koniem, na którym kap³an jedzie do œwiata bogów, by nawi¹zaæ z nimi kontakt.
Bêbny u¿ywane s¹ te¿ do komunikacji na du¿e odleg³oœci. Niektóre z tych instrumentów potrafi¹ przesy³aæ
wiadomoœæ nawet na odleg³oœæ 30 kilometrów. Nie istnieje uniwersalny jêzyk bêbnów. Przekazywanie wiadomoœci zale¿y od obecnoœci „t³umaczy” znaj¹cych jêzyk
nadawcy i odbiorcy.
W Europie przez stulecia mê¿czyŸni szli na wojnê
przy jednostajnym rytmie bêbnów i buczeniu rogów. Gdy
armie po raz pierwszy zaczê³y poruszaæ siê w sposób
zorganizowany, bêben sta³ siê podstawowym instrumentem w orkiestrze wojskowej. Rytmicznie odmierzane
uderzenia u³atwia³y marsz oraz manewry wykonywane
w jego trakcie, ponadto
¿o³nierze, warunkowani
nie koñcz¹cym
siê dŸwiêkiem, mogli maszerowaæ niemal bez
przerwy. Z
wiêkszym
zapa³em
szli te¿ do
ataku, s³ysz¹c miarowy rytm werbli.
Niektórzy muzykolodzy s¹dz¹, ¿e rytm muzyki w ró¿nych czêœciach œwiata odpowiada lokalnemu rytmowi
mowy. Wed³ug nich mózg przez przyswojenie jêzyka
na pewne rytmy reaguje szybciej ni¿ na inne. Badania
dowodz¹ coraz wyraŸniej, ¿e zwi¹zek miêdzy rytmem
a mózgiem jest jeszcze œciœlejszy. ZaraŸliwy, wpadaj¹-
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cy w ucho rytm mo¿e nawet odmieniæ stan naszej œwiadomoœci. Mo¿emy w bardzo ró¿ne sposoby zareagowaæ
na dŸwiêk bêbna – wpadaj¹c w trans lub doznaj¹c wizji
lub wra¿eñ podobnych do prze¿ywanych po za¿yciu
œrodków halucynogennych. Najwiêcej o mocy drzemi¹cej w bêbnach wiedz¹ kap³ani – szamani spotykani ju¿
w spo³ecznoœciach myœliwsko – zbierackich czyli oko³o
6 tys. lat temu. Wspó³czesne praktyki szamañskie (np.
voodoo) równie¿
opieraj¹ siê na rytmie wydawanym
przez bêbny.
Koniec XX wieku sta³ siê œwiadkiem triumfalnego
powrotu miarowo
wybijanych dŸwiêków. W ca³ej Europie w ka¿dy pi¹tkowy i sobotni wieczór miliony m³odych ludzi szalej¹
w rytm bicia bêbnów. Tysi¹ce z nich
chodzi na lekcje gry
na perkusji i ró¿nego rodzaju kongach,
bongosach, jambach czy tam – tamach. Panuje wrêcz moda na grê na
bêbnach i na ich posiadanie. Pewnie jest to jeden z powodów, dla których bêbny towarzysz¹ tak¿e powstawaniu tego tekstu. Tu¿ przy komputerze stoj¹ bongosy mojej
siostry i czekaj¹ na jej powrót z wakacji. Kiedy to nast¹pi nasz dom wype³ni siê dŸwiêkami wydobywaj¹cymi
siê spod jej d³oni. Co wiêcej, w przeciwieñstwie do innych prób, pocz¹tki gry na tym
instrumencie nie wprawia³y rodziny w irytacjê, lecz przeciwnie, wprowadza³y atmosferê
uspokojenia i zas³uchania.
Rytm wybijany na bêbnie
sk³ania ludzi do tañczenia, klaskania czy choæby postukiwania
stop¹. Nikt nie pozostaje obojêtny wobec tej zniewalaj¹cej cia³a i umys³y muzyki. Mieszkañcy Jamajki tañcz¹ nawet na ulicy w takt muzyki tworzonej na
kilku bongosach. Natomiast w buddyjskim klasztorze
czy na lednickich ³¹kach powolnie wybijany na olbrzymim bêbnie rytm pomaga w skupieniu siê na modlitwie
i wyciszeniu umys³u.
AJ.
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Krzyżówka

PIONOWO:
1. Sprzedawca lodów
2. Dzia³ jêzykoznawstwa
3. Na muchy
4. Imiê Dymszy
5. Cios
6. Rodzaj ciastek
7. Za¿y³oœæ z osobami wp³ywowymi
8. Warstwa sypkiego materia³u

Krzy¿ówka

z

nagrodami

Odpowiedzi prosimy przysy³aæ na adres redakcji do dnia
15 paŸdziernika br.

W poprzedniej krzy¿ówce nie by³o has³a,
nale¿a³o bowiem przes³aæ na adres redakcji
wszystkie has³a krzy¿ówki. Niestety nie
nadesz³a ¿adna odpowiedŸ.

13. Dawniej: pomieszczenie na
powozy
15. Czêœæ przestrzeni, obszaru
17. W niej obraz
18. Sokole ...
22. Ogród zoologiczny
23. W wojsku, oddzia³ ubezpieczaj¹cy
25. Ozdobna zapinka
27. S³odki przysmak z ula
28. Do podszycia p³aszcza: karaku³owy lub jagniêcy
29. Nicpoñ, ga³gan
31. .... do rejestru
32. Ubiór sportowy
34. Odblask po¿aru
35. Do wyrobu œwiec
37. Pierw. chemiczny
40. W³oska z³otówka
41. Kolor w kartach
42. Kanton w Szwajcarii
44. Niski g³os kobiecy
45. Cygan
POZIOMO:
3. Przestarzale: wrzawa, krzyk
9. Lekarz specjalista
10. Grecki bóg uto¿samiany ze s³oñcem
11. Cz³owiek pozuj¹cy na kogoœ innego
12. Sztuczne jezioro
14. Epopeja
16. Bagienny teren
19. Podatek od towarów
20. Pal
21. Uk³ad utworu np. muzycznego
lub plastycznego
24. Ubaw
26. Katarakta
28. Fotograficzna, œwiat³oczu³a
30. U¿ywane do formowania butów
33. Z g³ow¹ i koñczynami
36. Utwór o treœci moralno - dydaktycznej
38. Czêœæ nogi
39. Nielot z Australii
40. B³¹d jêzykowy, przejêzyczenie
43. Zamek sprê¿ynowy
46. Materia³ u¿ywany do szycia ko³der
47. £yszczyk

Porady
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¿y, która ma okazjê wyje¿d¿aæ na praktyki i uczyæ siê
jêzyka francuskiego. Tym bardziej, ¿e poznaje go w szkole.
Jakich jêzyków obcych oprócz francuskiego m³odzie¿
siê uczy?
Kontynuujemy j. rosyjski, niemiecki i angielski.
Czy wed³ug pana uda siê dotrzymaæ terminu zakoñczenia budowy nowej hali sportowej w Niet¹¿kowie?
Nie wypowiem siê w tej kwestii, poniewa¿ to inwestycja starostwa. Ale wiele wskazuje na to, ¿e termin
zakoñczenia budowy powinien byæ dotrzymany.
Czy szko³a bêdzie prowadzi³a dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w celu zdobycia dodatkowych œrodków?
Szko³a administruje budynkami gospodarstwa.
Og³osiliœmy przetarg na ich zagospodarowanie. Ma u nas
siedzibê prywatna szko³a ponad podstawowa „Edukator”, która wynajmuje pomieszczenia dydaktyczne. Planujemy uruchomienie ma³ej gastronomii. Myœlê, ¿e
w przysz³oœci zg³osz¹ siê do nas zainteresowani wydzier¿awieniem pomieszczeñ na dzia³alnoœæ.
Jak pan spêdza wolny czas?
Wypoczywam na ³onie natury, g³ównie wêdkuj¹c,
uwielbiam sporty, szczególnie narty. Co roku staram siê
choæ na kilka dni wyjechaæ w góry. Gram te¿ w siatkówkê.
Dziêkujê za rozmowê, ¿yczê powodzenia, realizacji zamierzeñ, które pan za³o¿y³, staj¹c do konkursu na dyrektora.
Wywiad przeprowadzi³a M.B

List od czytelnika
Na zakoñczenie wakacji Wielkopolska Fundacja Rozwoju Lokalnego, Unia Wielkopolan oraz anonimowi
sponsorzy zorganizowali wycieczkê dla 150 dzieci
z biednych rodzin. W programie wycieczki ujêto przejazd kolejk¹ w¹skotorow¹ za Œmigla do Wielichowa, nastêpnie autokarem do Stadniny Koni w Racocie a stamt¹d do Dêbca Nowego, gdzie zaplanowano gry i zabawy
z nagrodami. Wyjazd zakoñczy³ siê ogniskiem, przy którym dzieci piek³y kie³baski.
Pomys³odawcy i organizatorzy imprezy, m.in. pan
pose³ M. Poœlednik, przedstawiciele Urzêdu Wojewódzkiego oraz sponsorzy zwrócili przy okazji wycieczki
uwagê na unikalnoœæ œmigielskiej kolejki. Byli zgodni
co do tego, ¿e nie mo¿na pozwoliæ na jej likwidacjê.
Obiecali pomóc w dzia³aniach na rzecz jej utrzymania.
Wyrazili te¿ nadziejê, ¿e w³¹cz¹ siê do nich w³adze Œmigla oraz mieszkañcy.
Bronis³aw Skorupiñski

Ogłoszenia
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Szukasz prezentu?
PrzyjdŸ!
GALERIA „MA£A”







w Centrum Kultury w Œmiglu
oferuje
obrazy olejne, akwarele na jedwabiu
rysunki
grafiki
rzeŸby
ceramikê u¿ytkow¹

Wszystkie prace wykonane przez twórców œmigielskich.
Galeria czynna w godzinach urzêdowania Centrum Kultury w Smiglu.
Porady, porady, porady, porady, porady, porady

Dokumentowanie okresów
pracy w gospodarstwie
rolnym.
W jaki sposób mo¿na dokumentowaæ okresy pracy
w gospodarstwie rolnym przy ubieganiu siê do ich
zaliczenia do pracowniczego sta¿u pracy?
Jak wynika z art. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku,
o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego sta¿u pracy /Dz. U. nr.
54, poz. 310/, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mo¿na udokumentowaæ zaœwiadczeniem wydanym przez Urz¹d Gminy b¹dŸ innymi dokumentami, albo zeznaniami co najmniej dwóch œwiadków, zamieszkuj¹cym na terenie, gdzie znajduje siê gospodarstwo rolne, w którym by³a œwiadczona praca.
Na wniosek zainteresowanej w³aœciwy Urz¹d gminy,
je¿eli posiada stosowne dokumenty, obowi¹zany jest wydaæ zaœwiadczenie, w którym informuje o okresach pracy w gospodarstwie rolnym, o wielkoœci gospodarstwa,
które sam zainteresowany prowadzi³ b¹dŸ pracowa³
w gospodarstwie wspó³ma³¿onka, czy œwiadczy³ pracê
u teœciów lub rodziców oraz o sposobie darowizny, spadkobrania i.t.p.
Natomiast zeznania œwiadków mog¹ byæ poœwiadczone przez Urz¹d gminy, u notariusza, a tak¿e przez
pracodawcê, u którego œwiadek jest zatrudniony.
R.Cz.

str. 16

Sport

Sp

o

rt

paŸdziernik/2001

Najsilniejszy na œwiecie
Fantastycznie zaprezentowa³ siê Karol Kopienka na
Mistrzostwach Œwiata Juniorów w Trójboju Si³owym. Zawodnik Kobry Jass Koœcian wywalczy³ tam
dwa medale.
Mistrzostwa odby³y siê w dniach 13-16 wrzeœnia
w stolicy Bu³garii Sofii. Karol nale¿a³ do filarów polskiej ekipy. Na Mistrzostwach Polski Juniorów wywalczy³ bowiem nie tylko tytu³ mistrza w kategorii wagowej do 90 kilogramów, ale nie mia³ te¿ przeciwników
w open. Ponadto w czerwcu, we Francji wywalczy³ tytu³
mistrza Europy juniorów.
W Bu³garii przysiad³ ze sztang¹ o wadze 300 kilogramów, wycisn¹³ 180 kilogramów, a w martwym ci¹gu
podniós³ ciê¿ar 337,5 kilograma. Ten ostatni wynik da³
mu z³oty medal w tym boju. Dziêki ³¹cznemu rezultatowi 817,5 kilograma Karol Kopienka zosta³ wicemistrzem
œwiata juniorów w trójboju.
Sukces tym wiêkszy, ¿e oprócz niego medal dla Polski wywalczy³ jeszcze tylko jeden zawodnik. DAS

W motocrossowych mistrzostwach
Dobrze radzi³ sobie w Indywidualnych Miêdzynarodowych Mistrzostwach Polski w Motocrossie Albert
Pelec. Nale¿a³ do czo³owych zawodników pi¹tej i szóstej rundy cyklu.
W dniach 18 i 19 w sierpnia w G³ogowie odby³a siê
pi¹ta runda Grand Prix naszego kraju. Albert, który startuje w klasie do 80 centymetrów, zajmowa³ tam czwart¹
oraz pi¹t¹ pozycjê.
1 i 2 wrzeœnia w Strykowie pod £odzi¹, zawodnicy
Wschowskiego Klubu Motorowego wziêli udzia³ w kolejnej rundzie pucharu Polskiego Zwi¹zku Motorowego. Zawody utrudni³a pogoda. Nieustannie lej¹cy deszcz
zamieni³ tor w grzêzawisko. Fatalne warunki spowodowa³y, ¿e z udzia³u zrezygnowa³o wielu zawodników. Na
starcie stawi³o siê tylko trzech zawodników wschowskiego klubu, wœród nich Albert. W takich warunkach
trudno jednak by³o mówiæ o jeŸdzie i Pelec pierwszego
biegu nie ukoñczy³. Do drugiego ju¿ nie przyst¹pi³.
Szósta runda zmagañ o tytu³y mistrzów Polski, odby³a siê na torze Kacze Do³y pod Wschow¹,
8 i 9 wrzeœnia. Tu znów Albert pokaza³ du¿¹ klasê.
W pierwszym przejeŸdzie by³ pi¹ty, a w drugim czwarty. W ogólnej klasyfikacji wschowskiego turnieju uplasowa³ siê na miejscu czwartym. DAS

Sport
Ze zmiennym szczêœciem

Z umiarkowanym powodzeniem rozpoczêli ten sezon
pi³karze Pogoni 1929 Œmigiel. Zwyciêstwa przeplatali pora¿kami. Dotyczy to zarówno seniorów jak i juniorów starszych.
Pierwszy mecz zawodnicy ze Œmigla rozegrali u siebie. W sobotê, 11 sierpnia, pokonali 2:0 zespó³ Zjednoczeni Pudliszki. Bramki zdobyli Adam Olejnik i W³odzimierz Rydlewski. Kilka dni póŸniej, 15 sierpnia, œmigielanie wyjechali do Racotu, gdzie przegrali z tamtejszym Rolnikiem 1:3. Honorowego gola strzeli³ £ukasz
Ogrodowczyk. Kolejny pojedynek, rozegrany 18 sierpnia z Orkanem Chorzemin zakoñczy³ siê bezbramkowym remisem.
W rozegranych 26 sierpnia w Sp³awiu lokalnych derbach œmigielanie pokonali Mas-Rol 2:1. Oba gole dla
zwyciêzców by³y dzie³em £ukasza Ogrodowczyka. Kolejny mecz rozegrano 1 wrzeœnia. Œmigielanie nie okazali siê goœcinni, zwyciê¿aj¹c u siebie Znicz Obrê 3:0.
Dwie bramki na swe konto wpisa³ Karol Piotrowiak,
a jedn¹ Pawe³ Szulc. 8 wrzeœnia w Lesznie zremisowali
1:1 z miejscow¹ Poloni¹. Tu gola zdoby³ Karol Piotrowiak. Z kolei remisem 2:2 skoñczy³ siê w Œmiglu mecz
pomiêdzy Pogoni¹ a Spart¹ Miejska Górka. Bramkê
zdoby³ £ukasz Ogrodowczyk, celne trafienie na swe
konto zapisa³ te¿ Artur Basiura.
Graj¹cy w grupie po³udniowej Wielkopolskiej Ligi
Juniorów Starszych m³odsi pi³karze Pogonii rozpoczêli
rozgrywki 19 sierpnia meczem z Obr¹ Agro-Handel Koœcian, który wygrali 2:1. Dwa dni póŸniej wyjechali do
Pleszewa. Przegrali tam 1:2 z Rolbudem. 2 wrzeœnia
zwyciê¿yli na swym boisku 2:1 Kaniê Gostyñ, a tydzieñ
póŸniej ulegli 2:4 Aluminium Konin.W sobotê 15 wrzeœnia, w wyjazdowym pojedynku z Prosn¹ Kalisz przegrali 1:3. DAS

W olimpijskim biegu
W sobotê, 15 wrzeœnia, w Racocie odby³ siê VIII Bieg
Olimpijski, który po³¹czony by³ zarazem z wojewódzk¹
inauguracj¹ roku szkolnego. Bieg odbywa³ siê pod has³em “Je¿eli stan¹³eœ na starcie, to ju¿ wygra³eœ”. W tej
masowej imprezie, w której udzia³ wziê³o oko³o 3000
dzieci i m³odzie¿y, nie zabrak³o przedstawicieli naszej
gminy.
Pod opiek¹ Danuty Strzelczyk wystartowa³o miêdzy
innymi trzydzieœcioro dzieci ze Szko³y Podstawowej
w Œmiglu. Gimnazjum reprezentowa³o osiemdziesiêciu
uczniów. Opiekunami tej grupy byli Magdalena Borecka, Tomasz Fr¹ckowiak i Andrzej Weber. DAS
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Pocz¹tek nie by³ udany
Na pewno nie bêd¹ mile wspominaæ pocz¹tku tegorocznego sezonu pi³karze Mas-Rolu Sp³awie. Dru¿yna przegra³a wiêkszoœæ ligowych pojedynków.
Pierwszy mecz zawodnicy ze Sp³awia zagrali,
12 sierpnia, na wyjeŸdzie z K³osem Garzyn. Pojedynek
rozegrano w doœæ nietypowych warunkach. Boisko zarasta³a wysoka trawa. Utrudnia³o to grê sp³awianom, którzy mieli sporo k³opotów w dok³adnym podawaniu dolnych pi³ek. Nic wiêc dziwnego, ¿e do przerwy 1:0 prowadzili gospodarze. W drugiej ods³onie nauczeni doœwiadczeniem zawodnicy Mas-Rolu grali wiêcej gór¹.
Taktyka przynios³a powodzenie. Wyrównuj¹c¹ bramkê
zdoby³ Pawe³ Bajsert i mecz ostatecznie zakoñczy³ siê
remisem 1:1.
W drugim spotkaniu, 15 sierpnia, sp³awianie podejmowali na w³asnym boisku Wis³ê Mróz Borek. W konfrontacji z by³ymi graczami wy¿szych lig dru¿yn¹ z Borku, gospodarze nie mieli ¿adnych szans. Stanowi¹c dla przeciwników tylko t³o ulegli1:4. Honorowego gola zdoby³ dla nich W³odzimierz
Rogacki.
Cztery dni póŸniej goœcili w Wijewie. Pierwsza po³owa pojedynku z Brenewi¹ mia³a wyrównany przebieg, w drugiej natomiast gospodarze
rzucili siê do huraganowych ataków. Przeprowadzane nieustannie, musia³y przynieœæ efekt.
Mecz zakoñczy³ siê pora¿k¹ Mas-Rolu 1:3. Jedynym celnym trafieniem dla goœci popisa³ siê
Pawe³ Bajsert.
Kolejnym pojedynkiem by³y lokalne derby.
26 sierpnia sp³awianie po wyrównanym meczu
ulegli Pogoni 1929 Œmigiel 1:2. Tym razem bramkê zdoby³ W³odzimierz Rogacki.
Znakomicie natomiast rozpoczêli kolejny mecz.
1 wrzeœnia zmierzyli siê na wyjeŸdzie ze Zjednoczonymi Pudliszki. Tu¿ po pierwszym gwizdku sêdziego Pawe³
Bajsert przej¹³ podanie przeciwników. Przeprowadzi³
uwieñczony powodzeniem samotny rajd przez ponad
po³owê boiska, w rezultacie czego sp³awianie prowadzili w pierwszej minucie 1:0. Gospodarze nie dali jednak za wygran¹. Wyrównanie zdobyli w 26 minucie po
akcji praw¹ stron¹ boiska. S³awomir Grocki, bramkarz
Mas-Rolu, zdo³a³ co prawda odbiæ pi³kê, ale wobec silnej dobitki nie mia³ szans. Na pokazanie swych umiejêtnoœci pi³karzom obu dru¿yn nie pozwala³a w tym dniu
pogoda. Padaj¹cy przez ca³y czas deszcz zamieni³ boisko w grzêzawisko. By³o to doskonale widoczne, gdy
w trakcie podbramkowego zamieszania gospodarze
strzelili na bramkê sp³awian. Zmierzaj¹ca do siatki pi³ka zatrzyma³a siê w wodzie. PóŸniej sytuacja powtórzy³a siê, tym razem jednak po ataku sp³awian. W pierw-
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szej po³owie pi³karze z Pudliszek mogli zdobyæ drugiego gola, strzelali bowiem rzut karny. Znakomit¹ parad¹
popisa³ siê jednak S³awomir Grocki, który wybi³ pi³kê
zmierzaj¹c¹ w róg bramki. Pierwsza po³owa zakoñczy³a siê wiêc remisem.
W drugiej ods³onie czêœciej atakowali sp³awianie. Jednak to w³aœnie gospodarze po jednym z nielicznych
kontrataków zdobyli, jak siê póŸniej okaza³o, zwyciêskiego gola.
Pod koniec meczu dosz³o do nieprzyjemnego incydentu. Gdy W³odzimierz Rogacki wyskakiwa³ do pi³ki, zosta³ z³apany za koszulkê i œci¹gniêty na ziemiê przez
jednego z przeciwników. Poniewa¿ sêdzia nie odgwizda³ faulu, Rogacki wda³ siê z nim w dyskusjê. W rezultacie sêdzia pokaza³ mu ¿ó³t¹ kartkê. Poniewa¿ by³ to
ju¿ drugi kartonik, jaki zawodnik ujrza³ w tym dniu,
z czerwon¹ kartk¹ musia³ opuœciæ boisko. Dwie ¿ó³te
kartki otrzyma³ te¿ Wojciech Mania i sp³awianie koñczyli mecz w dziewi¹tkê.
Uwa¿am, ¿e sêdziowanie w tym meczu sta³o na fatalnym poziomie - mówi
Tomasz Bosy, cz³onek zarz¹du klubu.
Moim zdaniem arbiter wypatrzy³ spotkanie. Pope³nia³ liczne b³êdy, które stara³ siê naprawiaæ, odgwizduj¹c faule,
na zmianê to dla jednej, to dla drugiej
dru¿yny, czêsto w bardzo dyskusyjnych
sytuacjach.
W kolejnym pojedynku pi³karze ze Sp³awia zmierzyli siê 9 wrzeœnia na w³asnym boisku z Rolnikiem
Racot. I tym razem aura okaza³a siê wyj¹tkowo niekorzystna. Przez ca³y czas grê utrudnia³ silny wiatr.
W pierwszej po³owie to w³aœnie sp³awianie zmagali siê
z przeciwnikiem i si³ami natury. Pi³ka niemal nie opuszcza³a ich po³owy. Mimo to uda³o im siê przeprowadziæ
skuteczny atak, po którym objêli prowadzenie 1:0.
W drugiej ods³onie graj¹cy z wiatrem gospodarze pokazali sw¹ wy¿szoœæ. Strzelili jeszcze trzy bramki. Honorowego gola pi³karze z Racotu zdobyli w 92 minucie
z rzutu karnego. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 4:1. Po
dwa gole zdobyli W³odzimierz Rogacki i Maciej Strzelczyk.
Pora¿k¹ zakoñczyli natomiast wyjazdowy pojedynek
z Orkanem Chorzemin. Rozegrano go w sobotê, 15 wrzeœnia. Tu sp³awianie mogli mieæ sporo pretensji do samych siebie. Znakomitej okazji do zdobycia gola nie
wykorzysta³ W³odzimierz Rogacki, który nie trafi³ z kilku metrów do pustej bramki. Nie wykorzystano te¿ kilku innych dogodnych sytuacji.
W 42 minucie gola zdobyli gospodarze. Ta bramka
ostatecznie podciê³a skrzyd³a sp³awianom, którzy w drugiej po³owie stracili jeszcze jedn¹. Mecz zakoñczy³ siê
ich pora¿k¹ 0:2. DAS
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W klasyfikacyjnych turniejach
Znakomicie radzili sobie zawodnicy Polonii Arsena³
Œmigiel w turniejach klasyfikacyjnych do tenisowych
mistrzostw Polski juniorów, m³odzików oraz seniorów. W jednym z turniejów startowali te¿ zawodnicy
Orl¹t Terra Czacz, których wystêp uznaæ mo¿na za
udany.
8 wrzeœnia w Zdunach ko³o Krotoszyna odby³ siê
I Wielkopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów. W imprezie udzia³ bra³o 55 zawodników z 20 klubów. Znakomicie spisa³ siê tam, graj¹cy w tej grupie wiekowej
pierwszy sezon, Wojciech Waligórski, który w turnieju
okaza³ siê bezkonkurencyjny. Na 7. pozycji rywalizacjê
ukoñczy³ Dariusz Szymañski, na 17. Mateusz Kuciak
i na 32. Pawe³ Zbyrad. Wojciech Waligórski zakwalifikowa³ siê do pó³fina³u Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Juniorów, który odbêdzie siê 29 wrzeœnia
w Gdañsku. Dariusz Szymañski bêdzie tam rezerowym.
Dzieñ póŸniej w Wyrzysku ko³o Pi³y odby³ siê Turniej Klasyfikacyjny M³odzików. Zwyciê¿y³ tam £ukasz
Szymañski. S³awomir Kreuschner zaj¹³ 24. miejsce.
Wœród m³odziczek najlepiej z Polonistek zaprezentowa³a
siê Weronika ¯urek, która zajê³a pozycjê 3., Justyna
¯urek by³a 24., Ewelina ¯urek-26, a Sandra Mazurek32.
Startowali tam te¿ m³odzi zawodnicy Orl¹t Terra
Czacz. Paulina Maœlak zajê³a 6. miejsce, Andrzej Fr¹ckowiak 10, a Dawid Obiega³a 16.
W Wyrzysku do krajowego pó³fina³u zakwalifikowali
siê £ukasz Szymañski, Weronika ¯urek i Paulina Ma-

Przebojowy beniaminek
Pi³karze Uczniowskiego Klubu Sportowego Grom
Czacz s¹ beniaminkiem w B-klasie. Do tej pory nie
przegrali ¿adnego spotkania.
Zawodnicy Gromu dobrze radz¹ sobie te¿ w Pucharze Polski. Po wczeœniejszym zwyciêstwie 5:3 z Rywalem Kurzagóra pokonali 1:0 Heliosa Czempiñ. Zwyciêskiego gola zdoby³ Fryderyk Walkowiak. Dziêki temu
sukcesowi dru¿yna z Czacza w pucharowej walce znalaz³a siê w gronie najlepszych zespo³ów by³ego województwa leszczyñskiego.
Równie dobrze pi³karze z Czacza wypadli w rozgrywkach ligowych. W swym pierwszym pojedynku pokonali u siebie 3:2 Czantoriê Goœcieszyn. Bramki dla zespo³u zdobyli Sebastian Pietrzykowski, Wies³aw Pawlak i Szymon Witmowski. Co warte podkreœlenia, do
przerwy przegrywali 0:2. Na wyjeŸdzie zremisowali 3:3
z Têcz¹ Tuchorza. I tym razem mecz zaczêli dla siebie
niefortunnie. Do 80 minuty przegrywali 1:3. Ostatecznie o remisie zadecydowa³y bramki jakie zdobyli Rafa³
Piotrowiak i Marek Sowa.
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œlak. Turniej zaplanowano na 30 wrzeœnia w Inowroc³awiu.
W niedzielê, 16 wrzeœnia, w Koninie odby³ siê I Wielkopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów. Najlepiej
wypad³ tam Bart³omiej Glinka, który by³ 5. O jedn¹ pozycjê ni¿ej uplasowa³ siê Robert Bartosz. Tadeusz Koz³owski by³ 21., Wojciech Waligórski-36., Patryk Ratajczak-40., Dariusz Szymañski-46., a Mateusz Kuciak-50.
Nikt z nich nie zakwalifikowa³ siê do fina³ów, poniewa¿ w tej grupie wiekowej wchodzi tylko zwyciêzca
eliminacji.
Œmigielanie goœcili te¿ grupê goœci z Niemiec. Od
7 do 9 wrzeœnia w mieœcie przebywa³o szeœciu tenisistów z niemieckiej miejscowoœci Huexe. Rozegrano dwa
mecze towarzyskie. Goœcie i gospodarze wystawili do
nich po dwa sk³ady, silniejszy i s³abszy. W pierwszym
pojedynku lepsi byli œmigielanie, w drugim Niemcy.
Goœcie nie tylko grali. Dwóch z nich odpoczywa³o
w Lginiu, wszyscy zwiedzali Œmigiel i okoliczne miejscowoœci. Ich pobyt wspó³organizowa³ Leszek Balcer,
pomagali sponsorzy: Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo
Przetwórstwa Miêsnego ze Œmigla i Restauracja Husarska w Czaczu. Wizytê zakoñczono spotkaniem w Centrum Kultury, które organizowa³y Danuta i Maria Strzelczyk oraz Alicja Szklarska.
W Centrum Kultury, które do ich dyspozycji odda³
Eugeniusz Kurasiñski, Niemcy te¿ siê sto³owali
Przed wyjazdem zaprosili œmigielan do wizyty u nich.
Wstêpnie ustalono, ¿e odbêdzie siê ona w maju lub
czerwcu przysz³ego roku. DAS
Pierwsze zwyciêstwa ciesz¹. Natomiast na pewno nie
mo¿e siê podobaæ skutecznoœæ graczy.
We wszystkich meczach, jakie do tej pory rozegraliœmy, mieliœmy przewagê, a na pewno wiêcej okazji do
zdobycia goli ni¿ przeciwnicy. Niewykorzystane okazje
mszcz¹ siê i st¹d na przyk³ad taka nerwówka jak w meczu z Goœcieszynem, Atak oraz strza³y, celne strza³y, to
nasza najs³absza strona i element gry, nad którym bêdziemy musieli jeszcze du¿o popracowaæ_ mówi³ po
meczu z Tuchorz¹ Marek Sowa, prezes klubu.
W nastêpnym spotkaniu pi³karze wziêli sobie do serca s³owa prezesa, bo pokonali u siebie Sporting Przemêt a¿ 1:6. Spotkanie odby³o siê w niedzielê, 16 wrzeœnia. Trzy bramki dla zwyciêzców zdoby³ Fryderyk
Walkowiak, po jednej Damian Pieœniak, Rafa³ Piotrowiak i Leszek Zemler.
Grom Czacz zg³osi³ tak¿e do tegorocznych rozgrywek okrêgu leszczyñskiego dru¿ynê trampkarzy starszych. Pierwszy mecz rozegrali oni 8 wrzeœnia, remisuj¹c z Heliosem Bucz 3:3.
15 wrzeœnia na w³asnym boisku pokonali 4:2 Obrê
Koœcian. DAS

WYTWÓRNIA PASZ CARGILL W KRZEMIENIEWIE ZAPRASZA
HODOWCÓW DO SKORZYSTANIA Z
PROMOCJI PO¯NIWNEJ NA KONCENTRATY I
PREMIKSY DLA TRZODY CHLEWNEJ

-

WYSOKIE RABATY 10 - 20 %

PRZY ZAKUPIE 1 TONY KONCENTRATÓW
- TUCZNIK EXTRA , PROSOW , PROGENY

- 50 KG

GRATIS
KUP 5 WORKÓW
PREMIKSÓW DLA TRZODY
- JEDEN DOSTANIESZ

GRATIS

-

W CI¥G£EJ OFERCIE PASZE PE£NOPORCJOWE DLA PROSI¥T I TUCZNIKÓW
ZESTAW PASZ DO WCZESNEGO ODSADZANIA PROSI¥T - LINIA RT
KONCENTRATY PE£NE ( 20 - 15 % )
SUPERKONCENTRATY ( 10 % )
PREMIKSY FARMERSKIE ( 2,5 - 4 % )
KONKURENCYJNE CENY
MO¯LIWOŒÆ SKORZYSTANIA Z BEZP£ATNEGO DORADZTWA ¯YWIENIOWEGO I
ZOOTECHNICZNEGO
PO SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE PROSIMY DZWONIÆ POD BEZP£ATN¥ INFOLINIÊ

0800-661-116
LUB BEZPOŒREDNIO DO KONSULTANTA ¯YWIENIOWEGO

0605-606-185

Koncert w Niet¹¿kowie
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