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Minê³y prawie dwa miesi¹-
ce od tragicznego zdarzenia w
gospodarstwie w ¯ydowie,
gdzie od pora¿enia pr¹dem
pad³a wiêkszoœæ inwentarza
nale¿¹cego do Jaros³awa Maæ-
kowskiego, so³tysa wsi. Dziœ,
dziêki ofiarnoœci wielu ludzi,
opustosza³a obora znów zape³-
nia siê zwierzêtami.
Na pomoc pospieszy³ równie¿
burmistrz Józef Cieœla, który
12 wrzeœnia przekaza³ so³tyso-
wi dwa byczki od gminy, za-
kupione w Gospodarstwie Sta-
nis³awa Grygiera w Wonie-
œciu. Po cielaczku przekazali
równie¿ Stanis³aw Olejnik
z Wonieœcia, Adam Nowak ze

Pomoc dla gospodarstwa
w ¯ydowie

Starej Przysieki Pierwszej,
Kazimierz Bia³y i Wojciech
Maækowski ze Sp³awia oraz
Zenon Dworczak z Sierpowa.
Kolejne dziesiêæ sztuk zosta-
³o zakupionych dziêki prze-
prowadzeniu zbiórki pieniê-
dzy, do której w³¹czyli siê
mieszkañcy Starej Przysieki
Pierwszej, Sp³awia, Sierpowa,
Czacza i Nowej Wsi, a tak¿e
Wojciech Pelec ze Œmigla oraz
S³awomir Kowalski z Niet¹¿-
kowa. W akcji wziê³y równie¿
udzia³ spó³dzielnie produkcyj-
ne ze Sp³awia i Osieka, Gospo-
darstwo Rolne Wonieœæ Stani-
s³awa Grygiera, cz³onkowie
Stowarzyszenia Ziemi Ko-

œciañskiej oraz Stowarzysze-
nia So³tysów w Œmiglu, jak
równie¿ radni z gminy Œmigiel
i powiatu koœciañskiego. Lista
pomocnych d³oni jest d³u¿sza,
co œwiadczy o tym, ¿e mimo
trudnych czasów ludzie w nie-

szczêœciu mog¹ na siebie li-
czyæ.
Teraz nale¿y ¿yczyæ Jaros³a-
wowi Maækowskiemu, aby
wszystkie zwierzêta dobrze
siê chowa³y.  

A. Kasperska

fot. A. Kasperska

prezesem dr Romualdem Ka-
miñskim oraz W³adys³awem
Geremkiem, przewodnicz¹-
cym Rady Powiatu Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej. Tam te¿
poznali burmistrza Œmigla Jó-
zefa Cieœlê.
W ostatni dzieñ pobytu, na
zaroszenie starosty koœciañ-
skiego, Andrzeja Jêcza, goœcie
uczestniczyli w Do¿ynkach
Powiatowych, odbywaj¹cych
siê w Racocie. Do¿ynki s¹ cha-
rakterystyczne dla naszego
regionu, natomiast kolorowy
korowód i barwne dekoracje
zrobi³y na Francuzach nieby-
wa³e wra¿enie. W niedzielê
zaplanowano równie¿ zwie-
dzanie Leszna oraz Zamku
w Rydzynie, który ze wzglêdu
na Stanis³awa Leszczyñskiego
jest bliski Lotaryñczykom.

A. Kasperska

Od 8 do 11 wrzeœnia
w gminie Œmigiel goœci³a jede-
nastoosobowa delegacja rolni-
ków z Lotaryngii we Francji.
Na jej czele stan¹³ Jean-Ber-
nard Mangin, rolnik a zara-
zem wiceprezes Izby Rolni-
czej w Epinal (stolicy Woge-
zów), wiceprezes Fabryki Se-
rów „ERMITAGE”, prezes
szko³y rolniczej w Bulgnevil-
le oraz radny i delegat w gmi-
nie Bulgneville. Przyjecha³
wraz z ¿on¹, z któr¹ wspólnie
prowadz¹ gospodarstwo rolne
nastawione na produkcjê
krów mlecznych i zbo¿a. Po-
nadto wœród francuskich rol-
ników byli m.in. hodowcy
trzody chlewnej, owiec oraz
drobiu. Przyjechali równie¿
pañstwo Rouyer, opiekunowie

Rolnicza wizyta z Lotaryngii
praktykantów z szko³y rolni-
czej w Niet¹¿kowie. Przewo-
dzi³a im, niezast¹piona w kon-
taktach polsko-francuskich,
Bronis³awa Kus, Honorowa
Obywatelka Œmigla.
By³a to rewizyta, z³o¿ona po
marcowym pobycie œmigiel-
skiej delegacji rolniczej w za-
przyjaŸnionym Neufchateau.
Pobyt w gminie Œmigiel fran-
cuska delegacja rozpoczê³a od
zwiedzania Urzêdu Miejskie-
go Œmigla, gdzie spotka³ siê
z nimi wiceburmistrz Stefan
Stachowiak. Na znak przyjaŸ-
ni i dowód przyjacielskiej wi-
zyty, na skwerze przed budyn-
kiem urzêdu Jean-Bernard
Mangin wspólnie z wicebur-
mistrzem oraz przewodnicz¹-
cym Rady Miejskiej Janem

Józefczakiem posadzili przy-
wieziony z Lotaryngii trójko-
lorowy buk. G³ównym celem
wymiany by³o zapoznanie siê
obu stron ze sposobem funk-
cjonowania rolnictwa w ka¿-
dym z regionów, dlatego za-
planowano zwiedzanie Zespo-
³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie, Przedsiêbior-
stwa Produkcyjno-Handlowe-
go „Œmigrol”, Firmy „URPOL”
Waleriana Kunerta z Polado-
wa, gospodarstwa rolnego
przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej w Starym Szczepanko-
wie, wielokierunkowego go-
spodarstwa Marka Pawlaka
w Czaczu a tak¿e gospodar-
stwa agroturystycznego Kazi-
miery Praso³, „Pod Dêbem”.
Ponadto francuscy goœcie
zwiedzili Stadninê Koni w Ra-
cocie, gdzie spotkali siê z jej

Fot. A.Kasperska

Fot. A.Kasperska
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Przed gmin¹ Œmigiel
otwiera siê kolejna szansa na
pozyskanie funduszy unij-
nych. 6 wrzeœnia w Starym
Bojanowie, decyzj¹ przedsta-
wicieli czterech spójnych te-
rytorialnie gmin – Œmigla, Lip-
na, Wolsztyna oraz Przemêtu,
po kilku wczeœniejszych spo-
tkaniach, narodzi³a siê Lokal-
na Grupa Dzia³ania. Bêdzie
ona wspó³pracowaæ w ramach
Sektorowego Programu Ope-
racyjnego „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ¿yw-
noœciowego oraz rozwój ob-
szarów wiejskich”, Leader
Plus.
Na miejsce spotkania wybra-
ny zosta³ Dom Wiejski w Sta-
rym Bojanowie, w ostatnim
czasie odremontowany w³a-
œnie w ramach unijnego pro-
gramu: „Odnowa Wsi”. Obok
przedstawicieli organizacji

Leader Plus – wspólna sprawa
czterech gmin

spo³eczno-gospodarczych
oraz przedsiêbiorców dzia³aj¹-
cych na obszarze wymienio-
nych gmin obecni byli rów-
nie¿: Dorota Gorzelniak, wójt
gminy Przemêt, Justyna Mi-
ko³ajewska, zastêpca burmi-
strza Wolsztyna, Janusz Cho-
dorowski, wójt gminy Lipno
oraz Józef Cieœla, burmistrz
Œmigla z zastêpc¹ Stefanem
Stachowiakiem.
Zagadnienie przybli¿y³a ze-
branym Urszula Pu¿anowska,
absolwent Krajowego Szkole-
nia Animatorów Partnerstw
Lokalnych, animator partner-
stwa i koordynator projektu
realizowanego w ramach Pro-
gramu Leader Plus, rekomen-
dowana przez dyrektora De-
partamentu Rozwoju Regio-
nalnego Urzêdu Marsza³kow-
skiego Jacka Wiejê.
Lokalna Grupa Dzia³ania zo-

stanie zarejestrowana w Kra-
jowym Rejestrze S¹dowym
jako stowarzyszenie. Termin
zebrania za³o¿ycielskiego
cz³onków zosta³ ustalony na
20 wrzeœnia w Przemêcie.
Pierwszym i najwa¿niejszym
krokiem stowarzyszenia, po
zarejestrowaniu, bêdzie opra-
cowanie Lokalnej Strategii
Rozwoju, która obejmie ob-
szar wiejski wszystkich czte-

rech gmin. Dzia³ania na rzecz
rozwoju tych obszarów nasta-
wione bêd¹ przede wszystkim
na ochronê oraz promocjê
œrodowiska naturalnego, kra-
jobrazu i zasobów historycz-
no-kulturowych, rozwój tury-
styki oraz popularyzacjê i roz-
wój produkcji wyrobów natu-
ralnych.

A. Kasperska

Pó³toragodzinny koncert
dla mieszkañców Œmigla
w niedzielne popo³udnie,
17 wrzeœnia, wykona³a M³o-
dzie¿owa Orkiestra Dêta OSP
w Œmiglu.
To ju¿ druga ciekawa impre-
za kulturalna tego lata na
œmigielskim rynku. Miesi¹c
wczeœniej, w tym samym miej-
scu przed publicznoœci¹ wy-
st¹pi³y zespo³y pieœni i tañca
z Niet¹¿kowa, Sardyni i S³owa-
cji.
Przed koncertem Jan Nowic-
ki, kapelmistrz orkiestry, ode-
bra³ kwiaty i okolicznoœciowe
listy z podziêkowaniami, z któ-

Bo w orkiestrach dêtych si³a jest!
rymi poœpieszyli burmistrz
Józef Cieœla, Stanis³aw Paw-
lak, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej, Eugeniusz
Kurasiñski, dyrektor Cen-
trum Kultury oraz Witold
Omieczyñski, prezes i Wies³a-
wa Poleszak-Kraczewska wi-
ceprezes Œmigielskiego To-
warzystwa Kulturalnego.
Okazja do ¿yczeñ i gratulacji
by³a nie lada, po sukcesie, jaki
orkiestra odnios³a podczas
V Miêdzynarodowych Dni
Muzyki i Folkloru w Lesznie.
Przypomnijmy, 3 wrzeœnia
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
ze Œmigla zdoby³a tam najwa¿-

niejsz¹ nagrodê – Grand Prix
oraz Z³ote Pasmo Festiwalu.
M ³ o d y m  m u z y k o m  n i e

szczêdzono s³ów uznania oraz
¿yczono kolejnych sukcesów.

A. Kasperska

Fot. A. Kasperska

fot.Maciej Ratajczak

Uczniowie naszej szko³y
wziêli udzia³ w trzynastej edy-
cji kampanii „Sprz¹tanie œwia-
ta – Polska 2006” W akcji
uczestniczyli uczniowie klas
pi¹tych i szóstych oraz gimna-
zjaliœci. Uczniowie szko³y pod-
stawowej wraz z opiekunami
sprz¹tali park miejski a tak¿e
plac przy wiatrakach. Nato-
miast gimnazjaliœci zatrosz-
czyli siê o teren wokó³ szko³y,
plac targowy, cmentarz ewan-

Sprz¹taliœmy œwiat
gelicki oraz parafialny. Sprz¹-
tali tak¿e lasek za ulic¹ Pade-
rewskiego, przystanek kolej-
ki Nowa Wieœ, hipodrom oraz
teren pomiêdzy ulic¹ Pó³-
nocn¹ a Koœciuszki. Po zakoñ-
czeniu prac, w pi¹tkowe popo-
³udnie, 15 wrzeœnia, w Œmiglu
by³o naprawdê czysto. Teraz
pora na to, aby dbaæ o porz¹-
dek przez ca³y rok.

Ania Sterniak, Paulina
Ruta, III AFot. A. Kasperska
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Ju¿ po raz trzeci w przeci¹-
gu kilku miesiêcy osoby zain-
teresowane nauk¹ salsy mo-
g³y uczestniczyæ w dniach
29 i 30 wrzeœnia w warszta-
tach tanecznych zorganizowa-
nych przez Centrum Kultury
w Œmiglu.
Pierwsze zajêcia odby³y siê
pod koniec maja i prowadzi³
je Janusz Wielgorz z £odzi.
Drugie i trzecie warsztaty ta-
neczne prowadzi³a Agnieszka
Ostrowska – dyplomowany
instruktor tañca wspó³czesne-
go. W roli asystentki pracowa-

Wiatraki nale¿¹ do charak-
terystycznych wielkopolskich
znaków, nieod³¹cznych atry-
butów pejza¿u.  Wyró¿niaj¹
Wielkopolskê poœród innych
polskich krain. Œmigiel jest ze
swoich wiatraków dumny i –
jak siê s¹dzi – od wiatracznych
skrzyde³ wzi¹³ swoj¹ nazwê.
Stowarzyszenie Wiatraki Wiel-
kopolski w³aœnie Œmigiel ob-
ra³o za swoj¹ siedzibê i nie ma
w tym niczego zaskakuj¹cego.
Stowarzyszenie chce ratowaæ
te piêkne zabytki i podejmuje
w tym celu znaczne wysi³ki.
Niestety, wiele wiatraków ju¿
nie istnieje, inne, w wiêkszo-
œci, chyl¹ siê ku upadkowi. Na
ich renowacjê brakuje œrod-
ków. Tylko stan nielicznych
z budowli mo¿na uznaæ za do-
bry b¹dŸ chocia¿by przyzwo-
ity. Stowarzyszenie podejmu-
je szereg przedsiêwziêæ pro-
paguj¹cych piêkno tych wspa-
nia³ych obiektów. Ju¿ nied³u-
go opuœci drukarniê barwny
album obrazuj¹cy stan wielko-
polskich koŸlaków. Ludziom
dzia³aj¹cym w stowarzyszeniu
bardzo zale¿y na tym, aby owe
wiatraki definitywnie nie opu-
œci³y naszego krajobrazu.
Wielkim pasjonatem wielko-
polskiej historii, w tym rów-
nie¿ wiatraków, jest Jaros³aw
Jankowski, prezes stowarzy-
szenia. Sam jest w³aœcicielem
wiatraka w Rydzynie, który,
nie szczêdz¹c w³asnych œrod-
ków, wyremontowa³ i utwo-
rzy³ w nim Muzeum M³ynar-

Salsa – kolejne warsztaty

Wiatrakom mo¿na i trzeba pomóc!

³a z ni¹ siostra – Justyna
Ostrowska. Wczeœniej swoje
umiejêtnoœci doskonali³y one
na zajêciach „Dance Session”
w Poznaniu,  Wroc³awiu,
Gdañsku i w Pary¿u, gdzie ich
nauczycielami byli Assai Sam-
ba z Francji i Rey Martinez
z Kuby.
W przeci¹gu kilku godzin za-
jêæ uczestnicy warsztatów po-
znali kroki podstawowe, kro-
ki figur tanecznych oraz cie-
kaw¹ wersjê integracyjn¹ tañ-
czon¹ w parach po linii ko³a.
Wszyscy uczestnicy zajêæ wy-

razili ochotê kontynuacji na-
uki. By³y to wiêc trzecie, ale
nie ostatnie warsztaty po-
œwiêcone salsie. Zaintereso-

wane osoby prosimy o zg³a-
szanie siê w administracji
Centrum.

E.K.

stwa. Wiatraczny m³yn z Ry-
dzyny to jednak tylko jeden
z nielicznych wyj¹tków.
Prezes Jankowski martwi siê
równie¿ o stan œmigielskich
wiatraków, któr y te¿ mo¿e
rodziæ sporo zastrze¿eñ. Przy-
pomina, ¿e wiatraczne œmigi
nale¿y co jakiœ czas obracaæ,
chocia¿by po to, aby zapobiec
niszcz¹cemu oddzia³ywaniu
deszczu, spadaj¹cego wci¹¿
na te same miejsca...
Szans¹ dla wiatraków mog¹
byæ œrodki z Unii Europejskiej
na renowacjê zabytków, dzie-
dzictwa naszej kultury. Nieste-
ty, w rezultacie niezrozumia-
³ych praktyk krajowych urzêd-
ników, o stosowne i niezbêd-
ne fundusze nie mog¹ ubiegaæ
siê prywatni w³aœciciele obiek-
tów, a tych jest przecie¿ naj-
wiêcej. St¹d prezes Jankowski
postanowi³ wystosowaæ list
otwarty do marsza³ka woje-
wództwa wielkopolskiego,
apeluj¹c o dostosowanie prze-
pisów do faktycznych potrzeb.
Treœæ listu publikujemy poni-
¿ej.

Tadeusz J¹der

List Otwarty do Marsza³-
ka Województwa Wielko-

polskiego
Trwaj¹ konsultacje w sprawie
wykorzystania pieniêdzy po-
chodz¹cych z Unii Europej-
skiej, z programów obejmuj¹-
cych lata 2007-2013. Zarówno
w Zintegrowanym Programie
Operacyjnym Rozwoju Regio-

nalnego, jak i Programie Roz-
woju Obszarów Wiejskich,
znalaz³y siê propozycje prze-
znaczenia czêœci funduszy
unijnych na ochronê zabyt-
ków. Z wielkim zdziwieniem
jednak zauwa¿amy, ¿e w oby-
dwóch tych programach, be-
neficjentami koñcowymi mog¹
byæ wy³¹cznie samorz¹dy, or-
ganizacje pozarz¹dowe, ko-
œcio³y i zwi¹zki wyznaniowe,
stowarzyszenia posiadaj¹ce
osobowoœæ prawn¹ itp.
Tymczasem obiekty zabytko-
we, zw³aszcza na terenach
wiejskich, s¹ w zdecydowanej
wiêkszoœci w innych rêkach.
W³aœcicielami pa³aców i dwo-
rów s¹ spó³dzielnie, przedsiê-
biorstwa rolne i osoby prywat-
ne. A wiatraki, bêd¹ce symbo-
lem Wielkopolski, s¹ prywat-
ne niemal wszystkie. Wed³ug
projektów zarówno pierwsze,
jak i drugie obiekty, zastan¹
automatycznie wy³¹czone
z mo¿liwoœci skorzystania
z unijnych dotacji i nadal bêd¹
popada³y w ruinê. Tak nie
dzieje siê w ¿adnym kraju eu-
ropejskim.
Dyskredytowanie obiektów
zabytkowych tylko dlatego, ¿e
s¹ w gestii przedsiêbiorstw,
spó³dzielni lub osób prywat-
nych, jest wysoce niesprawie-
dliwe i szkodliwe dla kultury.
Jedne zabytki s¹ bardziej cen-
ne i te powinniœmy chroniæ,
inne mniej. Sprawa w³asnoœci
nie ma w tym wypadku nic do
rzeczy. Chroniæ powinniœmy
zabytki ze wzglêdu na ich uni-
kaln¹ wartoœæ, najcenniejsze,

a nie tylko te, które nale¿¹ do
samorz¹dów i organizacji non
profit.
My, Wielkopolanie, mamy
wielki moralny obowi¹zek za-
dbaæ o nasze wiatraki.
Z naszych obserwacji wynika,
¿e w ci¹gu najbli¿szych kilku-
nastu lat przewróci siê ponad
po³owa stoj¹cych jeszcze wiel-
kopolskich wiatraków. Nigdy
pañstwo nie mia³o pieniêdzy
na dotowanie ich renowacji.
Dlatego s¹ dziœ w tak op³aka-
nym stanie – z po³amanymi
skrzyd³ami, dziurawymi da-
chami, bezlitoœnie nara¿one
na deszcz i mróz. Mieliœmy
nadziejê, ¿e znajd¹ siê na ten
cel pieni¹dze pochodz¹ce
z Unii Europejskiej. Projekty
wykorzystania tych pieniêdzy
nie pozostawiaj¹ nam jednak
z³udzeñ – w³aœciciele wiatra-
ków nie bêd¹ mogli z dotacji
skorzystaæ. Jeœli tak siê stanie,
bêdziemy œwiadkami upadku
wiatrowych m³ynów. I bêdzie-
my za tê tragediê odpowie-
dzialni.
Dlatego zwracamy siê do
Pana Marsza³ka z proœb¹
o rozszerzenie listy benefi-
cjentów, którzy mog¹ uczest-
niczyæ w programach odbudo-
wy zabytków. Niech prawo do
dotacji ma ka¿dy w³aœciciel
obiektu zabytkowego, bez
wyj¹tku. A zespól ekspertów
bêdzie dopiero decydowa³, na
jaki zabytek dotacjê przyznaæ,
a na jaki nie.

JAROS£AW JANKOWSKI
Prezes Stowarzyszenia
Wiatraki Wielkopolski
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Przysieka Polska po³o¿ona
jest na p³n.-wsch od Œmigla.
W 1356 roku miejscowoœæ
nosi³a nazwê Przeschekam,
w 1417 – Przesseka, a w 1589
– Przisieka Polska. Nazwa wsi
wywodzi siê od okreœlenia
miejsca po drzewach wyciê-
tych w lesie. W Ÿród³ach histo-
rycznych jako pierwszy w³a-
œciciel wystêpuje w latach
1397-1432 stolnik poznañski
Przebys³aw Borek Gry¿yñski.
W 1444 roku w³aœcicielem
Przysieki Polskiej zostaje Jê-

O nieznanym bohaterze z Morownicy

Z dziejów Przysieki Polskiej
drzej Borek Jaszkowski, od
którego wioskê kupili £odzio-
wie z Bnina Œmigielscy. Z ich
r¹k miejscowoœæ przejmuje
pleban Piotr Kluczewski
z Kluczewa. Po konfiskacie
maj¹tku przez króla w 1497
roku Przysiek¹ w³adaj¹ No-
wiñczycy Przysieccy. Ostat-
nim z nich, zmar³ym bezpo-
tomnie, by³ Stanis³aw. Kolejny
w³aœciciel to Jan Ostoja Gajew-
ski, który zmar³ w 1595 roku.
Gajewscy w³adaj¹ Przysiek¹
do czasu sprzeda¿y wsi przez

Antoniego Ostojê Gajewskie-
go, starostê koœciañskiego
i ³êczyckiego, Jakubowi £odzia
Szo³drskiemu. Wspomniany
Gajewski zmar³ w 1775 roku.
Za czasów Wiktora Szo³dr-
skiego maj¹tek zosta³ wysta-
wiony na sprzeda¿, co grozi³o
przejêciem go przez Niem-
ców. Ostatecznie wieœ kupili
¯ó³towscy. W 1848 roku Przy-
siek¹ Polsk¹ w³ada³ Marceli
¯ó³towski z Czacza.
Wieœ wymieniona jest w ak-
tach ziemskich z 1662 roku,
kiedy to na ¿¹danie rodziny
zmar³ego syna kmiecego woŸ-

ny s¹dowy by³ na jego pogrze-
bie i przywo³ywa³ do odpowie-
dzialnoœci Seweryna Kêrzyc-
kiego. Przysieka Polska nie
by³a du¿¹ wiosk¹, bo w 1885
roku liczy³a 13 domów, w któ-
r ych mieszka³o 77 osób.
W miarê up³ywu czasu miej-
scowoœæ powiêksza³a siê
i w dniu 30.9.1921 roku mia³a
16 domów, zamieszka³ych
przez 138 osób, natomiast
9.12.1931 roku domów by³o
ju¿ 21, zamieszka³ych przez
169 osób.

Jan Pawicki

W Stra¿y Granicznej zrezygnowano z wystawiania wzd³u¿ granicy sta³ych posterunków, zlokalizowano je na przejœciach
granicznych i gospodarczych. Ochrona granic opiera³a siê na rozbudowanym wywiadzie, teraz przestêpca po up³ywie kilku lat
po wykryciu przez wywiad S.G. odpowiada³ za swe czyny. W celu zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci w terenie oraz czuwania nad
bezpieczeñstwem, w biurach wszystkich komend S.G. utworzono sta³e dy¿ury. Do dy¿urnego nale¿a³o czuwanie przy telefo-
nie, przyjmowanie i nadawanie telefonogramów, obserwacja sygna³ów nadawanych z granicy przez elementy s³u¿b, og³aszanie
alarmu, nadzór nad osobami zatrzymanymi. Takie m.in. zadania wykonywa³ Ignacy. S³u¿ba rozpoczyna³a i koñczy³a siê w biu-
rze placówki, które by³o dostêpne o ka¿dej porze dnia i nocy, czas s³u¿by ¿o³nierzy S.G. nie podlega³ ¿adnym ograniczeniom,
jeœli zaistnia³a potrzeba, s³u¿bê nale¿a³o pe³niæ 24 godziny bez przerwy lub d³u¿ej.

/Ignacy z ¿on¹ i dzieæmi/

 

/ Na granicy Ignacy w œrodku /

Stra¿ Graniczna by³a zawodow¹ formacj¹ graniczn¹. Aby
zapewniæ sobie sta³y nabór a tak¿e zrekompensowaæ trudy
s³u¿by, poprawiono warunki materialno - bytowe stra¿ników
.Oprócz podstawowego uposa¿enia, które dorównywa³o wów-
czas uposa¿eniu policji, / a to nale¿a³o do najwy¿szych wœród
grup zawodowych / stra¿nicy dostawali dodatek graniczny
w wysokoœci czwartej czêœci pensji podstawowej, za roczn¹
s³u¿bê na granicy zaliczano do wys³ugi emerytalnej szesna-
œcie miesiêcy, mieli te¿ ulgê 80% na przejazdy PKP. W zwi¹zku
z powy¿szym Ignacy postanowi³ rozpocz¹æ budowê w³asnego
domu, blisko rodzinnego gniazda. I tak w latach 30. w Lesznie
przy ul. Œw. Józefa stan¹³ budynek, w którym po przejœciu na
emeryturê zamierza³ siê osiedliæ na sta³e. Niestety, nigdy nie
by³o mu dane zrealizowaæ swoich planów.

 

/Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej w Morownicy 1928 r./

Dzisiaj w tym domu zamieszkuje wnuczka Ignacego - Urszula. Mimo s³u¿by z dala od stron rodzinnych Ignacy nie zerwa³
kontaktów z tutejsz¹ spo³ecznoœci¹. W zwi¹zku z budow¹ domu w pobliskim Lesznie, czêsto odwiedza³ dom rodzinny. Nale¿a³
do Stowarzyszenia M³odzie¿y Polskiej w Morownicy. By³ te¿ cz³onkiem Towarzystwa By³ych Wojaków i Zwi¹zku Hallerczy-
ków, który przeciwstawia³ siê proniemieckiej polityce i piêtnowa³ zapêdy rewizjonistyczne Niemców wobec Pomorza i Œl¹ska.

Pod koniec 1937 r. w wyniku zaostrzaj¹cej siê sytuacji politycznej nadano SG charakter bardziej wojskowy. Podporz¹dko-
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wano oddzia³y SG w³adzom wojskowym, zmieniono nazwy stopni na woj-
skowe i tak Ignacy zosta³ st. sier¿antem. Czynnikiem decyduj¹cym o bez-
pieczeñstwie w procesie ochrony granic by³a dobrze u³o¿ona wspó³pra-
ca z ludnoœci¹ pogranicza. W miarê mo¿liwoœci placówki nios³y pomoc
mieszkañcom, organizowa³y ¿ycie kulturalne w œrodowiskach wiejskich.
Orkiestry jednostek granicznych uœwietnia³y wiele uroczystoœci, cz³on-
kiem jednej z nich by³ Ignacy, amatorskie zespo³y teatralne S.G. dawa³y
spektakle na wsiach, udostêpniano ludnoœci œwietlice i biblioteki.

Oficerowie S.G. zajmowali siê organizacj¹ harcerstwa, Przysposobie-
nia Wojskowego, Zwi¹zku Strzeleckiego, Zwi¹zku Rezerwistów i innych
- wszystko po to, aby pozyskaæ przychylnoœæ ludnoœci.

Negatywnie do oddzia³ów S.G. odnosi³a siê ludnoœæ niemiecka, zw³asz-

 

/Ignacy w orkiestrze z klarnetem/

 cza m³odzie¿, która by³a wychowywana w duchu an-
typolskim.
Wszystkie formacje graniczne obowi¹zane by³y do
wspó³pracy z komórkami wojskowej s³u¿by wywia-
dowczej.
Oddzia³y graniczne zwraca³y baczn¹ uwagê na
wszystko, co dzia³o siê po drugiej stronie granicy,
zw³aszcza na to, co mog³o zdradziæ przygotowania
do zbrojnego najazdu.

Wiosn¹ 1939 r. w zwi¹zku z groŸb¹ nadchodz¹cej
wojny przyst¹piono do wzmacniania wszystkich Ko-
misariatów SG. Ignacy mia³ w tym roku przejœæ na
przys³uguj¹c¹ mu emeryturê, ale ze wzglêdu na jego
doœwiadczenie wojskowe odmówiono mu. W koñcu
lipca 1939 r., na rozkaz gen. Czumy, z dniem
01.08.1939 r. wszystkie rodziny zamieszkuj¹ce w pla-
cówkach SG musia³y opuœciæ granicê.  Ignacy wys³a³
¿onê w ci¹¿y z piêciorgiem dzieci do rodzinnej Mo-
rownicy. Po¿egnanie w Jamnie, przy przydro¿nym/Koœcierzyna - Ignacy czwarty z prawej w pierwszym rzêdzie/

krzy¿u, syn Tadeusz pamiêta do dziœ, choæ mia³ wtedy 9 lat .
Ignacy, w tajemnicy przed najbli¿szymi zg³asza siê na ochotnika do s³u¿by celnej na terenie Wolnego Miasta Gdañska.

Awansuje do stopnia plutonowego podchor¹¿ego i zostaje mianowany polskim oficerem celnym, otrzymuj¹c skierowanie do
placówki oficerskiej w Szymankowie. Zostaje zakwaterowany na pierwszym piêtrze szymankowskiego dworca PKP.

Tam w jednym z pokoi mieœci³a siê polska placówka celna. Szymankowo /Zimonsdorf/ by³o stacj¹ kolejow¹ pomiêdzy
Tczewem a Malborkiem na linii kolejowej Berlin - Królewiec w tzw. "korytarzu". Na stacji tej zatrzymywa³y siê poci¹gi daleko-
bie¿ne w celu przeprowadzenia odprawy celnej.

W ostatnich miesi¹cach i tygodniach przed wybuchem wojny odnotowywano coraz liczniejsze przypadki prowokacji i dzia-
³añ dywersyjnych, które szczególnie przybra³y na sile na terenie W.M.G. Tu funkcjonariusze byli szczególnie przeœladowani,
placówki SG by³y podpalane, wybijano okna, w celników rzucano kamieniami, policja gdañska /niemiecka/ czêsto dopuszcza-
³a siê aresztowañ polskich celników pod zarzutem szpiegostwa - podczas przes³uchañ bito ich i poni¿ano.

(c.d.n.)

W stosunku do celników dopuszczano siê tak-
¿e wielu innych szykan, tote¿ niektórzy z nich nie
wytrzymywali psychicznie. Na ich miejsce kiero-
wano nowych, bardziej odpornych ochotników
z granicy polsko - niemieckiej lub uzupe³niano
m³odymi, pe³nymi zapa³u podchor¹¿ymi z Central-
nej Szko³y Granicznej w Rawie Ruskiej /szko³a
przeniesiona z Góry Kalwarii/. Do zadañ placów-
ki w Szymankowie nale¿a³o pilnowanie wêz³ów ko-
lejowych /do Szymankowa kursowa³a, jak w Œmi-
glu kolejka - ̄ u³awska Kolej W¹skotorowa/ i prze-
sy³anie informacji o wszystkich nietypowych zaj-
œciach do II Batalionu Strzelców stacjonuj¹cego
w Tczewie, który w razie koniecznoœci mia³ wy-
sadziæ mosty na Wiœle, blokuj¹c tym samym wkro-
czenie najeŸdŸcy do Polski, a tak¿e w ostateczno-
œci uniemo¿liwiæ przerzucanie wojsk niemieckich
z Rzeszy do Prus i zapobiec oskrzydleniu wojsk
polskich silnym atakiem od pó³nocy.

/Mapa W.M.G. Szymankowo - Zimonsdorf/
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Od podpisania umowy
o wspó³pracy pomiêdzy Œmi-
glem i Neufchateau w Lota-
ryngii minê³o piêæ lat. 8 wrze-
œnia 2001 roku w Urzêdzie
Miejskim Œmigla partnerstwo
obu miast œlubowali uroczy-
œcie Jacques Drapier, mer
Neufchateau i Jerzy Cieœla,
ówczesny burmistrz Œmigla.
W podpisanym dokumencie
m.in. czytamy:
(...) Dzisiaj, uroczyœcie zobo-
wi¹zujemy siê do podtrzymywa-
nia sta³ych wiêzi miêdzy w³a-
dzami miejskimi naszych gmin,
do u³atwiania w ka¿dej dziedzi-
nie wymian miêdzy ich miesz-
kañcami, aby rozwijaæ, dla lep-
szego wzajemnego zrozumie-
nia, ¿ywe uczucie braterstwa,
do pomno¿enia naszych wysi³-
ków, aby pomóc wszelkimi mo¿-
liwymi œrodkami, jakimi dyspo-
nujemy, temu koniecznemu
przedsiêwziêciu podjêtemu dla
pokoju i naszej pomyœlnoœci,
jakim jest: UNIA EUROPEJ-
SKA
Minione piêæ lat wype³nione
by³o licznymi przedsiêwziê-
ciami œwiadcz¹cymi o s³uszno-
œci podjêtych wówczas zobo-
wi¹zañ. Polska zajê³a ju¿ miej-
sce poœród krajów wspólnej
Europy, a przyjazne kontakty
obu miast owocnie siê rozwi-
nê³y.
Co dzia³o siê na linii Œmigiel –
Neufchateau w ci¹gu tego cza-
su?
Systematycznie praktyki u far-
merów francuskich odbywali
uczniowie klas rolniczych
szko³y w Niet¹¿kowie a tak¿e
Anna Fr¹ckowiak, studentka

P i ê æ  l a t  p a r t n e r s k i e j  w s p ó ³ p r a c y

Akademii Rolniczej w Pozna-
niu.
Sportowcy ze Œmigla brali 
udzia³ (dwukrotnie) w zawo-
dach w Neufchateau, i, podob-
nie, Francuzi przyje¿d¿ali do
Œmigla (pi³karze no¿ni, siatka-
rze, szachiœci, strzelcy, tenisi-
œci sto³owi).
 Œcis³e kontakty nawi¹zali
stra¿acy obu miast. By³y to
szkolenia, zawody, wspó³pra-
ca techniczna i pomoc w wy-
posa¿eniu sprzêtowym.
Polscy plastycy uczestniczyli
w wystawach, przygotowano
te¿ imprezy o charakterze
warsztatowym dla m³odych
twórców. W Neufchateau kon-
certowali ponadto Alla Toma-
szewska i Katarzyna Marona
oraz zespó³ „¯eñcy Wielkopol-
scy” (karnawa³ w Neufchate-
au i Chatenois). Jednoczeœnie
artyœci z Francji – Serge Ro-
usse, Marie-The Bodenreider,
Nicole Mougenot, Marie-Pau-
le Chauchard i Jean-Pierre
Cherrier – brali udzia³ w ple-
nerach malarskich organizo-
wanych przez Annê i Antonie-

go Szulców w Œmiglu i Trze-
bidzy. W sierpniu tego roku
w Centrum Kultury w Œmiglu
zorganizowano wystawê prac
malarskich Marie-The Boden-
reider i Serge’a Rousse.
 Grupa studentów jêzyka pol-
skiego z Francji odwiedzi³a
Œmigiel, Poznañ i okolice.
Przedstawiciele w³adz Œmigla
kilkakrotnie z³o¿yli wizytê
w Neufchateau i, podobnie,
przyjêli delegacjê francusk¹.
W 2005 i 2006 r. oficjalne de-
legacje ze Œmigla goœci³y na
targach w Neufchateau.
Corocznie polska m³odzie¿ ze
Œmigla, Koœciana i Leszna, w
wieku 15-25 lat, bierze udzia³
w organizowanych w Neuf-
chateau spotkaniach „Europa
M³odych”. M³odzie¿, prezen-
tuj¹c¹ Polskê, jej historiê
i obyczaje, do spotkañ przygo-
towuje nauczyciel œmigiel-
skiego liceum Wojciech Cie-
sielski. W tym roku, po raz
pierwszy, jako t³umaczka za-
prezentowa³a siê Anna Szam-
borska, studentka romanisty-
ki. M³odzie¿ francuska uczest-
niczy³a w spotkaniach w Nie-
t¹¿kowie.
Bardzo dobrze rozwija siê
wspó³praca w zakresie pomo-
cy osobom chorym na cukrzy-
cê. Veronique i Annie, pielê-
gniarki z Neufchateau, odda-
³y do dyspozycji Ko³a Diabe-
tyków w Œmiglu i ZOZ w Ko-
œcianie sprzêt medyczny i apa-
raty do pomiaru poziomu cu-
kru.
W bie¿¹cym roku oprócz wi-
zyt we Francji oficjalnych de-
legacji ze Œmigla w styczniu

(sk³adanie ¿yczeñ noworocz-
nych) i sierpniu (targi), spor-
towcy œmigielscy w maju
uczestniczyli w miêdzynaro-
dowych zawodach spor to-
wych w Neufchateau. W lip-
cu, w spotkaniach „Europa
M³odych”, wziê³a udzia³ gru-
pa m³odzie¿y. Na prze³omie
czerwca i lipca, miesiêczne
praktyki na farmach francu-
skich odby³o dwóch uczniów
z Niet¹¿kowa. Grupa œmigiel-
skich rolników w marcu od-
wiedzi³a swych odpowiedni-
ków w Lotaryngii, a niedaw-
no, we wrzeœniu, francuscy
farmerzy przebywali w Pol-
sce.
Ogromne zas³ugi w zbli¿eniu
obydwu spo³ecznoœci ma
Bronis³awa Kus, podkreœlaj¹-
ca, ¿e jest szczêœliwa, mog¹c
poœredniczyæ w kontaktach
mieszkañców obu miast, a tak-
¿e przedstawicieli w³adz, kul-
tury, sportu i szkó³. Za zas³u-
gi w szerzeniu przyjaŸni po-
miêdzy partnerskimi miasta-

mi, w 2003 r. przyznano jej
tytu³ Honorowego Obywatela
Œmigla.
Organizacje, instytucje i oso-
by prywatne z gminy Œmigiel,
uczestnicz¹ce w kontaktach
z Francuzami nie kryj¹ swego
zadowolenia z wymiany do-
œwiadczeñ, obejmuj¹cej coraz
szersze krêgi. Przedstawicie-
le obydwu stron licz¹ na to, ¿e
wspó³praca bêdzie dalej siê
rozszerza³a i obejmowa³a ko-
lejne grupy spo³eczne.

Bronis³awa Kus,
Tadeusz J¹der
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Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Œmiglu zatrudnia 24 oso-
by, w tym 7 pracowników so-
cjalnych i 9 opiekunek domo-
wych. W ubieg³ym roku oœro-
dek udzieli³ pomocy ponad
dwom tysi¹com osób. Dotych-
czas pracownicy mieli do dys-
pozycji kilka ma³ych i niefunk-
cjonalnych pokoików w bu-
dynku Urzêdu Miejskiego.
Obecnie rozpoczêto remont
pomieszczeñ przeznaczonych
na now¹ siedzibê. Oœrodek
powstaje za wewnêtrznym
parkingiem urzêdu. Poniewa¿
trwaj¹ tam prace remontowo-
budowlane, interesanci i pra-
cownicy mog¹ parkowaæ sa-
mochody tylko od strony

OPS w dawnym areszcie…
g³ównego wejœcia do urzêdu
i Placu Wojska Polskiego.
Budynek przy ul. Koœciañ-
skiej jest w³asnoœci¹ gminy.
Przed wojn¹ pe³ni³ funkcjê
aresztu, w okresie powojen-
nym usytuowano tam miesz-
kania komunalne. Od kilkuna-
stu lat by³ nieu¿ytkowany, ule-
gaj¹c powolnej degradacji. Po
zakoñczeniu prac, czyli w po-
³owie stycznia przysz³ego
roku, w ca³oœci zostanie za-
adaptowany na potrzeby OPS.
Przebudowê obiektu, w wyni-
ku przetargu, powierzono fir-
mie Giera z Dziêczyny ko³o
Ponieca (tej samej, która zaj-
mowa³a siê remontem Domu
Wiejskiego w Starym Bojano-

Renata Machowina, miesz-
kaj¹ca obecnie w Warszawie,
œmigielank¹ z pochodzenia,
przed laty nauczycielka fizyki
w œmigielskiej szkole, jest au-
tork¹ ksi¹¿ki pt. „Fizyka dla
gimnazjalistów”.
E. K. Sk¹d pomys³ napisa-
nia podrêcznika?
R. M. Pomys³ ksi¹¿ki powsta³,
gdy uczniowie gimnazjum
zdawali po raz pierwszy egza-
min. Uœwiadomi³am sobie
wtedy, ¿e potrzebny jest po-
radnik, który pokazywa³by
uczniom, krok po kroku, jak
rozwi¹zywaæ zadania z fizyki.
Tak, aby uczeñ, któr y ma
trudnoœci z przekszta³caniem
wzorów i zamian¹ jednostek,
znalaz³ w nim skuteczn¹ po-
moc. Dlatego te¿ moja ksi¹¿-
ka zawiera 100 szczegó³owo
rozwi¹zanych zadañ z ca³ej
gimnazjalnej fizyki.
E. K. Jak udaje siê pani po-
godziæ obowi¹zki matki
i ¿ony z pisaniem?
R. M. Czasem doba jest za
krótka, choæ moje dwie lice-
alistki i gimnazjalista nie wy-
magaj¹ ju¿ przecie¿ „matko-
wania”. Wbrew pozorom, pra-
ca w domu jest bardzo obci¹-
¿aj¹ca i wymaga du¿ej samo-
dyscypliny. By³abym niespra-
wiedliwa, gdybym jednak nie
powiedzia³a, ¿e dzieci stara³y
siê stworzyæ mi warunki do

efektywnej pracy, parzy³y mi
kawê i robi³y zakupy.
E. K. Czy ³atwo jest znaleŸæ
wydawnictwo gotowe wy-
daæ ksi¹¿kê?
R. M. Nie jest to proste. Tak
siê z³o¿y³o, ¿e uda³o mi siê
przekonaæ do mojej ksi¹¿ki
wydawnictwo Eremis.
E. K. Ile czasu zajê³o napi-
sanie zbioru zadañ?
R. M. Najpierw przez szeœæ
tygodni przygotowa³am kon-
spekt, czyli szczegó³owy plan
wszystkich rozdzia³ów oraz
napisa³am dwa pierwsze roz-
dzia³y próbne. Wszystko, co
zaproponowa³am, bardzo siê
spodoba³o, zatem umówi³am
siê, ¿e za cztery miesi¹ce
przyniosê ca³oœæ. Nie powiem,
¿e by³o ³atwo. Pisanie takiego
tekstu to nie pisanie powieœci.
Jednoczeœnie z edytorem tek-
stu trzeba korzystaæ z progra-
mu do pisania równañ i z pro-
gramu graficznego, aby wyko-
nywaæ rysunki i wykresy. Nie
by³o to bardzo trudne, ale na
pewno czasoch³onne. Ca³oœæ
powstawa³a wiêc prawie szeœæ
miesiêcy.
E. K. Jak d³ugo trwa³o
przygotowanie ksi¹¿ki do
druku?
R. M. Napisanie tekstu to do-
piero pocz¹tek pracy nad
ksi¹¿k¹. Najpierw czyta³o j¹
dwóch redaktorów meryto-

rycznych, potem by³a redak-
cja jêzykowa, sk³ad ksi¹¿ki
i znów dwukrotne czytanie.
Na ka¿dym etapie dostawa-
³am tekst i wprowadza³am po-
prawki. Trwa³o to ca³y rok, bo
przy takiej iloœci obliczeñ ci¹-
gle gubi³y siê literki, a cyferki
przeskakiwa³y nie tam, gdzie
trzeba… Druk ksi¹¿ki trwa³
tydzieñ, a w kolejnym tygo-
dniu ksi¹¿ka trafi³a ju¿ na ry-
nek.
E. K. Czy myœli Pani o na-
pisaniu podrêcznika do fi-
zyki dla klas gimnazjal-
nych?
R. M. Tak, mam go w swoich
planach, ale na razie jest za
wczeœnie, by o tym mówiæ.
E. K. Czy oprócz ksi¹¿ki
publikuje Pani coœ jeszcze?
R. M. Ju¿ trzeci rok wspó³pra-
cujê z redakcj¹ czasopisma
dla gimnazjalistów „Victor”.
Raz w miesi¹cu prowadzê tam
rubrykê z fizyki, która przy-

gotowuje do egzaminu gimna-
zjalnego. Poza tym przygoto-
wujê dla „Victora” pytania z fi-
zyki do próbnych testów gim-
nazjalnych, które zamieszcza
to czasopismo. Od tego roku
szkolnego redakcja zapropo-
nowa³a mi równie¿ prowadze-
nie rubryki o fizyce w ka¿dym
numerze czasopisma dla lice-
alistów „Cogito”.
E. K. Gdzie mo¿emy nabyæ
ksi¹¿kê i czasopisma?
R. M. Ksi¹¿ka jest dostêpna
we wszystkich wiêkszych
ksiêgarniach edukacyjnych
i internetowych. Natomiast
„Victor” i Cogito” wychodzi co
dwa tygodnie i jest w ka¿dym
kiosku z czasopismami.
E. K. Bardzo dziêkujê za
rozmowê i ¿yczê powodze-
nia w pracy twórczej oraz
si³ do pogodzenia jej z ¿y-
ciem rodzinnym.

Eugeniusz Kurasiñski.

Wywiad z Renat¹ Machowin¹

wie). Przewidywan¹ wartoœæ
zadania oszacowano na pó³
miliona z³otych. W rezultacie
powstanie estetyczny, pokry-
ty klinkierow¹ ceg³¹ i – co
najwa¿niejsze – funkcjonalny
budynek, z pomieszczeniami
o powierzchni ponad 200 me-
trów kwadratowych. Korzyœæ
odnios¹ przede wszystkim
interesanci i osoby objête
opiek¹ OPS.
- Naprawdê cieszê siê, ¿e ju¿
nied³ugo bêdziemy mogli pra-
cowaæ w dobrych warunkach.
Przychodz¹ do nas ludzie, nie-
kiedy z trudnymi, osobistymi
problemami. Aby pomóc, trze-
ba ich wczeœniej wys³uchaæ.
Bywa, ¿e s¹ to bardzo intym-
ne sprawy, o których nie mo¿-

na mówiæ w obecnoœci innych
osób. Odpowiednie pomiesz-
czenia, gwarantuj¹ce w³a-
œciw¹ atmosferê, s¹ niezbêd-
ne – wyjaœnia Barbara Kuder-
ska, kierownik œmigielskiego
OPS.
Wraz z remontem rozpoczê³y
siê prace dekarskie. Objêto
nimi równie¿ budynek urzê-
du. – Podjê³a siê ich za 160
tysiêcy z³otych firma Tyliñski
z Leszna. Obydwa gmachy
zostan¹ pokr yte dachówk¹
karpiówk¹, powstan¹ te¿
nowe kominy. Dach na budyn-
ku urzêdu bêdzie gotowy jesz-
cze w bie¿¹cym roku – infor-
muje wiceburmistrz Stefan
Stachowiak.

(tj)
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Tradycj¹ œmigielskiego li-
ceum jest to, ¿e uczniowie
klas maturalnych rozpoczy-
naj¹ nowy rok szkolny od wy-
jazdu w Tatry. 3O sierpnia 22
uczniów z klasy III a z trzema
opiekunami, którym przewo-
dzi³ W. Ciesielski, wyruszy³o
z koœciañskiego dworca na
ca³onocny „rejs poci¹giem” do
Zakopanego. Nasz¹ baz¹ noc-
legow¹ od kilku lat jest znaj-
duj¹cy siê blisko Krupówek
hotel „Kryszta³”, przed laty
oœrodek nale¿¹cy do cukrow-
ni w Koœcianie. Z tego powo-
du zatrzymuje siê tu ci¹gle
wielu mieszkañców Ziemi
Koœciañskiej, a trzeba dodaæ,
¿e obs³uga hoteliku jest bar-
dzo sympatyczna, pokoiki czy-
ste, a koszty niewielkie.
Pierwszego dnia pobytu w sto-
licy polskich Tatr pada³ nie-
wielki deszcz, szlaki by³y bar-
dzo œliskie, dlatego zrezygno-
waliœmy z wejœcia na Guba-
³ówkê i wjechaliœmy na szczyt
wyci¹giem, podziwiaj¹c prze-
piêkn¹ panoramê Zakopane-
go. W drodze powrotnej zwie-
dziliœmy s³ynny zakopiañski
cmentarz na Pêksowym Brzyz-
ku, na którym pochowano
wielu znakomitych Polaków
zwi¹zanych z Tatrami. Miêdzy
innymi le¿y tu odkrywca Za-
kopanego, wybitny warszaw-
ski lekarz Tytus Cha³ubiñski,
Stanis³aw Witkiewicz, Kornel
Makuszyñski – autor niezapo-
mnianych przygód Kozio³ka
Mato³ka, olimpijczycy Helena

Licealiœci ze Œmigla nowy rok
szkolny witali na Giewoncie!

Marusarzówna i Bronis³aw
Czech, poeci W³adys³aw Or-
kan i Kazimierz Przerwa –
Tetmajer; kompozytor Mie-
czys³aw Kar³owicz, któr y
zgin¹³ przysypany lawin¹
w drodze ze schroniska Mu-
rowaniec do Czarnego Stawu
G¹sienicowego. Pe³ni zadumy
przystawaliœmy przy grobach
ratowników górskich, którzy
zginêli podczas akcji ratunko-
wych. W tym miejscu nale¿y
dodaæ, ¿e syn naszego wycho-
wawcy, Maciej, pe³ni³ tak¿e
dy¿ury w Tatrzañskim Pogo-
towiu Górskim.
Nastêpne dni naszego pobytu
w Zakopanem mia³y podobny
przebieg. O ósmej rano spo-
tykaliœmy siê przed hotelem
z przewodnikiem. Od kilku lat
jest nim Pan Marian Czaicki,
którego ciekawe opowieœci
pog³êbia³y nasz¹ fascynacjê
Tatrami.
Zaczêliœmy przygodê z wyso-
kimi górami od wjazdu ko-
lejk¹ na szczyt Kasprowego
Wierchu, podziwiaj¹c górskie
kozice. Prawdziwa niespo-
dzianka czeka³a nas nastêpne-
go dnia, kiedy schodz¹c z Gie-
wontu w drodze na Halê Kon-
ratow¹, zobaczyliœmy niedale-
ko szlaku ¿eruj¹c¹ na jago-
dach niedŸwiedzicê z dwoma
ma³ymi. Samo wejœcie na Gie-
wont dostarczy³o nam rów-
nie¿ wielu niezapomnianych
wra¿eñ, chocia¿ dla wiêkszo-
œci z nas okaza³o siê ³atwym
przejœciem. Ostatniego dnia
pobytu w Zakopanem zaplano-
waliœmy wyprawê do Mor-
skiego Oka. Zdecydowana
wiêkszoœæ r uszy³a  wraz
z przewodnikiem i naszym
opiekunem szlakiem od Wo-
dogrzmotów Mickiewicza,
Dolin¹ Roztoki, wzd³u¿ najpo-
tê¿niejszego tatrzañskiego
wodospadu Siklawa do Doliny
Piêciu Stawów Polskich, gdzie
zatrzymaliœmy siê na odpoczy-
nek i posi³ek. Nastêpnie ru-
szyliœmy przez Œwistówkê,
gdzie wiedzie przepiêkny
szlak, z którego mo¿na podzi-

wiaæ panoramê Orlej Perci,
jednego z najtrudniejszych
szlaków górskich, który po-
ch³on¹³ niejedn¹ ofiarê. W go-
dzinach popo³udniowych do-
tarliœmy do najwiêkszego
i najpiêkniejszego jeziora
w Tatrach le¿¹cego u podnó-
¿a Miêguszowieckich Szczy-
tów – Morskiego Oka, kiedyœ
zwanego Rybim Stawem.
Zbiornik ma powierzchniê 34
ha i g³êbokoœæ 50 metrów. Tu
równie¿ powsta³o pierwsze
schronisko tatrzañskie w 1874
roku. Poprzedniego dnia nie-
którzy z nas udali siê do Doli-
ny Chocho³owskiej, jednej
z najwiêkszych dolin w pol-
skiej czêœci Tatr, licz¹cej 35
km. Na Chocho³owskiej Pola-
nie, jednej z najbardziej ma-
lowniczych w Tatrach, wiosn¹
poroœniête niezliczon¹ iloœci¹
krokusów, znajduje siê naj-
wiêksze w Tatrach Polskich
schronisko. Wieczorami mie-
liœmy czas na spacery po Kru-
pówkach. Na ka¿dym kroku
coœ nas zachwyca³o – graj¹cy
muzycy, mimowie, przy któ-
rych zatrzymywa³y siê t³umy

turystów, podziwiaj¹c ró¿ne
pozy tych artystów. Z niezli-
czonych restauracji dobiega-
³y dŸwiêki góralskich kapeli.
Ostatni dzieñ naszej wyprawy
przeznaczyliœmy na zwiedza-
nie Krakowa, dok¹d przeje-
chaliœmy wynajêtym autobu-
sem, jad¹c s³ynn¹ „Zako-
piank¹”, która na szczêœcie
jest doœæ sprawnie modernizo-
wana. Po drodze zatrzymali-
œmy siê w £agiewnikach, by
pomodliæ siê w znajduj¹cym
siê tam Sanktuarium Mi³osier-
dzia Bo¿ego.
W dawnej stolicy Polski zwie-
dziliœmy Katedrê na Wawelu,
podziwialiœmy s³ynny Dzwon
Zygmunta, symbol œwietnoœci
polskiego renesansu. Pe³ni
refleksji nad przemijaj¹cym
czasem zwiedzaliœmy podzie-
mia wawelskiej Katedr y,
gdzie znajduj¹ siê groby pol-
skich królów. Na pe³nym kra-
kowskim Starym Rynku po-
dziwialiœmy póŸnogotycki o³-
tarz w Koœciele Mariackim,
dzie³o Wita Stwosza, a tak¿e
przepiêkne renesansowe Su-
kiennice, w których turyœci ze
wszystkich stron œwiata kupo-
wali pami¹tki. Niektórzy z nas
pobyt na krakowskim rynku
wykorzystali na karmienie
go³êbi, na wizytê w kawiarnia-
nych ogródkach ju¿ niewielu
z nas by³o staæ, tym bardziej,
¿e ceny w Krakowie s¹ raczej
nie na uczniowsk¹ kieszeñ.
Do Koœciana przyjechaliœmy
zgodnie z rozk³adem o godzi-
nie 521 we wtorek 5 wrzeœnia.
Dla nas rok szkolny rozpocz¹³
siê w œrodê 6 wrzeœnia.

(uczestnik wyprawy W.C.)
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Europejska S³u¿ba Zatrud-
nienia (EURES – jednolity sys-
tem wymiany infor macji
o wolnych miejscach pracy
w Unii Europejskiej) to sys-
tem wspó³pracy publicznych
s³u¿b zatrudnienia pañstw
znajduj¹cych siê w Europej-
skim Obszarze Gospodar-
czym, tj. pañstw cz³onkow-
skich Unii Europejskiej oraz
Norwegii i Islandii.
W Gminnym Centrum Infor-
m a c j i  ( G C I )  w  Œ m i g l u
24 sierpnia odby³o siê spotka-
nie z – doradc¹ EURES, przed-
stawicielem Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w Poznaniu
Amadeuszem Koniecznym,
które cieszy³o siê du¿ym za-
interesowaniem.
Informacje, które mo¿na
otrzymaæ od doradców EU-
RES, dotycz¹ ustawodawstwa
socjalnego oraz podatków,
edukacji i s³u¿by zdrowia,
mo¿liwoœci szkoleñ, wzajem-
nego uznawania kwalifikacji
zawodowych oraz kosztów
utrzymania i zakwaterowania
w innych pañstwach. Dorad-
cy œwiadcz¹ ponadto us³ugi
adresowane do pracodawców.
Us³ugi te obejmuj¹ przede
wszystkim informacje na te-
mat rynków pracy oraz do-

Kogo poszukuje siê do pracy za
granic¹?

stêpnoœci si³y roboczej w kra-
jach UE (EURES œwiadczy
us³ugi zwi¹zane z rekrutacj¹
i informacj¹ na rzecz praco-
dawców pragn¹cych rekruto-
waæ pracowników w innych
krajach UE), doradztwo i po-
mocy w kwestiach rekrutacji
obcokrajowców oraz dystry-
bucj¹ wolnych miejsc pracy
w krajach, z których praco-
dawca pragnie rekrutowaæ
pracowników.
W lipcu Wojewódzki Urz¹d
Pracy w Poznaniu obs³u¿y³
144 oferty pracy od pracodaw-
ców zagranicznych, w tym 80
w ramach sieci EURES.
Zapotrzebowanie na pracow-
ników z³o¿yli w tym okresie
pracodawcy z Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii, Hiszpanii, S³o-
wenii, Francji, Belgii, Cypru,
Holandii, Irlandii, Szwecji
w zawodach: pomoc domowa,
pracownik sezonowy w bran-
¿y rolniczej, gastronomiczno-
hotelarskiej, wystawienniczo-
kiermaszowej, szklarz, opera-
tor CNC, spawacz MIG, ope-
rator przy produkcji w³ókna
szklanego, operator giêtarki,
kelner, m³odszy kucharz, kel-
ner – szef sali, pracownik
baru, szef baru, kelner – spe-
cjalista ds. wina, starszy ku-

charz, mechanik maszyn rol-
niczych, kierowca TIR, dyplo-
mowany in¿ynier budowlany,
pracownik przy zbiorze wino-
gron, monter fasad specjal-
nych, dekarz-blacharz, mon-
ter konstrukcji stalowych,
spawacz dozorowy, spawacz
TIG, pokojówka, pomoc ku-
chenna, kucharz, elektrome-
chanik, elektryk, pracownik
fizyczny, hydraulik, mechanik
monter, operator maszyny
drukarskiej, kierowca samo-
chodów ciê¿arowych, kierow-
ca kat. B, C, E, pracownik bu-
dowlany, kamieniarz, technik
do obs³ugi lodowiska, obra-
biacz monter rur, obrabiacz
konstrukcji, obrabiacz na zim-
no, obrabiacz w stoczniowym
przemyœle metalowym, osoby
do zbioru truskawek, hydrau-
lik, spawacz, pracownik pro-
dukcji, monter instalacji me-
chanicznej, osoba do polero-
wania stali nierdzewnej, mon-
ter rur, spawacz ruroci¹gów
przemys³owych, monter insta-
lacji ch³odniczych i klimatyza-
cji, cieœla, cieœla przy wstêp-
nej obróbce, cieœla wykoñcze-
niowy, tynkarz, glazurnik, in-
¿ynier budowlany, in¿ynier
elektryk, inspektor budowla-
ny, kosztor ysant projektu,
Account Manager Fund Acco-
untant, Account Manager
Shareholder, Fund Accoun-

tant, brygadzista, instalator
urz¹dzeñ wodno-kanalizacyj-
nych, in¿ynier, kosztorysant,
œlusarz instalacji rurowych,
in¿ynier geodeta, kierownik
budowy, kierownik projektu,
operator dŸwigu, in¿ynier bu-
downictwa, rzeczoznawca bu-
dowlany, manager projektu,
pracownik ogólnobudowlany,
mechanik motocykli.
W lipcu, w ramach wszystkich
zg³oszonych ofert, o pracê za
granic¹ ubiega³o siê 341 osób,
w tym na oferty pracy zg³oszo-
ne z sieci EURES 235 osób.
Najwiêcej ubiegaj¹cych siê
o pracê mieœci³o siê w prze-
dziale wiekowym 18-40 lat
(257 osób). Jednym z wa¿-
nych warunków okreœlonych
przez pracodawcê by³a znajo-
moœæ jêzyka obcego i posiada-
nie doœwiadczenia w danym
zawodzie.

Informacje na temat zagra-
nicznych ofert pracy mo¿na
uzyskaæ w GCI w Œmiglu, ul.
T. Koœciuszki 20 oraz na stro-
nach internetowych:
www.wup.poznan.pl,
www.eures.praca.gov.pl,
www.eures.europa.eu,
www.psz.praca.gov.pl

Opracowa³a na podstawie da-
nych z WUP w Poznaniu Lidia
Skrzypczak

W Domu Wiejskim w Sta-
rym Bojanowie 21 wrzeœnia
obradowa³ Nadzwyczajny
Zjazd Stowarzyszenia Gmin
Nadobrzañskich. W spotka-
niu uczestniczyli przedstawi-
ciele 22 gmin. Stowarzyszenie
zabiega o pozyskanie fundu-
szy europejskich (z Funduszu
Spójnoœci) na wspólne inwe-
stycje w zakresie gospodarki
œciekowej. Przewodnictwo
obrad powierzono Józefowi

Nadobrzañskie gminy w Starym
Bojanowie

Cieœli, gospodarzowi gminy
Œmigiel.
Sporo kontrowersji i ¿ywej
dyskusji wywo³a³a prezentacja
kwalifikacji i kosztów przed-
siêwziêæ dokonana przez Do-
rotê Kochman z firmy WRO-
TECH, przedstawiciela kon-
sultanta. Zawiera³a ona bo-
wiem znaczne ograniczenia
w stosunku do poprzedniej
wersji. Niektóre gminy zosta-
³y ca³kowicie wyeliminowane

z projektu, inne zaœ musz¹ li-
czyæ siê z redukcj¹ swych
oczekiwañ. Skorzysta³a jedy-
nie gmina Przemêt, gdzie po-
szerzono liczbê zadañ z do-
tychczasowych siedmiu do
dziewiêciu. Bez zmian pozo-
stawiono zakres planowanych
inwestycji w gminach Œmigiel
i Wielichowo, natomiast istot-
ne ograniczenia dotknê³y gmi-
nê Koœcian – w miejsce oœmiu
zadañ pozostawiono trzy,
i gminê Krzywiñ, w której
równie¿ pozosta³y trzy zada-
nia z a¿ piêtnastu zg³oszo-

nych. Najwiêksze znaczenie
mia³o tu usuniêcie z wykazu
projektowanych obszarów
NATURA 2000, czyli Wschod-
niego Pojezierza Krzywiñskie-
go. Przyjêto zasadê, ¿e sk³adk¹
inwestycyjn¹ bêd¹ obci¹¿one
wy³¹cznie te gminy, w których
zadania bêd¹ realizowane.

Nastêpne posiedzenie Stowa-
rzyszenia Gmin Nadobrzañ-
skich odbêdzie siê w Nowym
Tomyœlu.

(tj)

Gminne Centrum Infor-
macji przy Centrum Kultury
w Œmiglu oraz Stowarzyszenie
Wspierania Przedsiêbiorczo-
œci w Koœcianie na prze³omie
wrzeœnia i paŸdziernika zorga-

Bezp³atne szkolenia
nizowa³y szkolenia: Podstawy
marketingu w dzia³alnoœci
gospodarczej – 21.09, Podsta-
wy negocjacji handlowych –
28. 09, Aktywne metody po-
szukiwania pracy. Tworzenie

dokumentów aplikacyjnych. –
5 i 6.10. Uczestnicy otrzymali
bezp³atne materia³y szkole-
niowe. Ponadto w GCI 2 paŸ-
dziernika rozpocz¹³ siê kurs
komputerowy dla pocz¹tkuj¹-
cych (odp³atny). Nadal prowa-

dzimy nabór na kurs kompu-
terowy dla zaawansowanych,
który przygotowuje do egza-
minu ECDL (Europejski Cer-
tyfikat Umiejêtnoœci Kompu-
terowych).

Lidia Skrzypczak
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ZaprzyjaŸniona ze Œmi-
gielsk¹ Kolej¹ Dojazdow¹ cze-
ska w¹skotorówka JHMD,
która prowadzi przewozy na
7 9 - k i l o m e t r o w e j  t r a s i e
Jindøichuv Hradec – Obratan
w po³udniowych Czechach,
hucznie obchodzi³a swoje stu-
lecie. Obchody tr wa³y od
24 wrzeœnia do 1 paŸdzierni-
ka. 26 wrzeœnia do Kamenicy
nad Lipou wyjecha³ burmistrz
Józef Cieœla wraz z dr. Paw³em
Romanowem z poznañskiej
Wy¿szej Szko³y Logistyki i Fe-
liksem Banasikiem, kierowni-
kiem Zak³adu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej
w Œmiglu. Delegacja 27 wrze-
œnia wziê³a udzia³ w konferen-
cji naukowej „Koleje w¹skoto-
rowe w XXI wieku”, poœwiêco-
nej rozwojowi w¹skotorowego
kolejnictwa oraz zaprezento-

wa³a obecne uwarunkowania
i perspektywy œmigielskiej
kolejki. Referat wyg³osi³ dr
Pawe³ Romanow.
Na specjalne zaproszenie Jana
Šatavy, dyrektora JHMD,
w jubileuszowych uroczysto-
œciach wzi¹³ równie¿ udzia³
Wit Kreuschner, naczelnik
œmigielskiej w¹skotorówki.
W konferencji uczestniczyli
tak¿e reprezentanci w¹skoto-
rówek ze S³owenii, S³owacji
i Wêgier. Ca³oœæ zakoñczy³a
parada parowozów, wagonów
i szynowego sprzêtu, której
towarzyszy³a publicznoœæ
ubrana w stroje z pocz¹tku
poprzedniego wieku.
Obchody 100-lecia kolejki
Czesi po³¹czyli z uroczyst¹
ratyfikacj¹ umowy o partner-
skiej wspó³pracy Œmigla i Ka-
menice nad Lipou. 29 wrze-

Stopa bezrobocia to ukazy-
wana w procentach relacja po-
miêdzy liczb¹ zarejestrowa-
nych osób bezrobotnych
a liczb¹ osób czynnych zawo-
dowo (to jest zdolnych w praw-
nie okreœlonych warunkach
do podjêcia pracy). Ta ostatnia
grupa obejmuje wszystkich
zdolnych do pracy w wieku od
15 do 65 (kobiety do 60) roku
¿ycia – to znaczy tak¿e bezro-
botnych. Osoby nie osi¹gaj¹ce
lub przekraczaj¹ce wymienio-
ne granice wieku stanowi¹ od-
rêbne kategorie, nie zwi¹zane
z pojêciami bezrobocia.

Na podstawie powy¿szych
danych mo¿na stwierdziæ, ¿e
bezrobocie w Polsce, a tak¿e
w naszym regionie, ma tenden-
cjê malej¹c¹. Bezrobocie wzra-
sta w styczniu w stosunku do
grudnia roku poprzedniego,

Na stuleciu czeskiej
w¹skotorówki

œnia do uczestników delegacji
do³¹czyli Stefan Stachowiak,
zastêpca burmistrza Œmigla,
Jan Józefczak, przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej, Stanis³aw
Pawlak, jego zastêpca, oraz
Witold Omieczyñski, prze-
wodnicz¹cy komisji rewizyj-
nej Rady Miejskiej. Na stacji
kolejowej Kamenice nad Li-
pou, w obecnoœci uczestników

obchodów, dokument podpi-
sali Ivan Pfaur i Józef Cieœla.
Uroczystoœæ  odby³a  s iê
30 wrzeœnia. Strony potwier-
dzi³y, ¿e w najbli¿szym czasie
wspó³praca nabierze prak-
tycznych kszta³tów, a miêdzy-
narodowa wymiana w pierw-
szym rzêdzie obejmie szko³y
i œrodowiska kultury.

tj

Spadek bezrobocia w gminie Œmigiel
a nastêpnie znów zaczyna spa-
daæ.

Na podstawie i zgodnie
z art. 9 ust. 1 pkt. 9 Ustawy
o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy z dnia
20 kwietnia 2004 r. urzêdy pra-
cy przygotowuj¹ raporty zawo-
dów deficytowych i nadwy¿ko-
wych. Jest to jedna z metod ob-
serwacji i analizy rynku pracy.
Okreœlenie zawodów nadwy¿-
kowych i deficytowych wœród
osób zarejestrowanych jako
bezrobotne w urzêdach pracy
pozwala na wprowadzenie me-
chanizmów redukuj¹cych ne-
gatywne zjawiska na rynku
pracy oraz formu³owanie istot-
nych wniosków w stosunku do
szkolenia wy¿ej wymienionej
grupy, jak równie¿ procesu
kszta³cenia zawodowego.
Umo¿liwia tak¿e ustalanie

dzia³añ optymalizuj¹cych do-
stosowywanie kwalifikacji
i umiejêtnoœci osób pozostaj¹-
cych bez pracy do wymagañ
i oczekiwañ pracodawców.
• Zawód deficytowy to za-
wód, na który wystêpuje na
rynku pracy wy¿sze zapotrze-
bowanie ni¿ liczba osób poszu-
kuj¹cych pracy w tym zawo-
dzie.
• Zawód nadwy¿kowy cha-
rakteryzuje wy¿sza liczba za-
rejestrowanych bezrobotnych
od liczby ofert pracy

Z analizy danych w odnie-
sieniu do trzydziestu du¿ych
grup zawodowych w woje-
wództwie wielkopolskim wyni-
ka, ¿e zjawisko deficytu si³y
roboczej wyst¹pi³o w przypad-
ku grupy:
• Nauczyciele praktycznej na-
uki zawodu i instruktorzy

• Kierownicy du¿ych i œred-
nich organizacji.
S¹ to grupy, w których na ryn-
ku pracy wystêpuje wy¿sze za-
potrzebowanie ni¿ liczba osób
poszukuj¹cych pracy w tym za-
wodzie.
W powiecie koœciañskim naj-
czêœciej wystêpuj¹cymi nad-
wy¿kowymi zawodami s¹:
sprzedawca, asystent ekono-
miczny, œlusarz, kucharz, tech-
nik mechanik, krawiec, peda-
gog, mechanik samochodów
osobowych, murarz, robotnik
pomocniczy w przemyœle prze-
twórczym, elektromonter, pra-
cownik biurowy i politolog.

Lidia Skrzypczak

Tabela 1. Bezrobocie rejestrowane w Polsce i powiecie koœciañskim – wybrane pozycje.
•ród³o: GUS

Tab. 2. Liczba osób bezrobotnych
zarejestrowanych w 2006 r. w Powia-
towym Urzêdzie Pracy w Koœcianie.
•ród³o: PUP Koœcian

Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobociaw Powiecie Kościańskim
Udział zarejestrowanych bezrobotnych 

w cywilnej ludności aktywnej 
zawodowo w %

Udział zarejestrowanych bezrobotnych 
w cywilnej ludności aktywnej 

zawodowo w %
miesiące 2005 2006 miesiące 2005 2006

I 19,4 18 I 17,4 15,7
VII 17,9 15,7 VII 15,7 12
XII 17,6 XII 15,2

Gmina Œmigiel
Liczba 

bezrobotnych 
ogółem

miesiące 2006
I 958
II 963
III 945
IV 877
V 792
VI 728
VII 662
VIII 651
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1 wrzeœnia – Œmigiel
W okresie od 30.08 do 01.09
nieusta lony  dotychczas
sprawca w³ama³ siê do gara-
¿u jednej z firm i dokona³ kra-
dzie¿y ci¹gnika rolniczego
Ursus C-330 koloru czerwo-
nego. Straty oszacowano na
11.000 z³.

3 wrzeœnia – Œmigiel
52-letni mê¿czyzna powiado-
mi³ policjê, ¿e w nocy z sobo-
ty na niedzielê zosta³ zaczepio-
ny przez kilku mê¿czyzn, któ-
rzy bez powodu go pobili. Po-
krzywdzony dozna³ powierz-
chownych obra¿eñ cia³a.

9 wrzeœnia – Niet¹¿kowo
W nocy 8/9 wrzeœnia nieusta-
lony dotychczas sprawca z za-
parkowanego na terenie pry-
watnej posesji samochodu m-
ki Mercedes wymontowa³
i ukrad³ przednie i tylne sie-
dzenia, poduszki powietrzne
i akumulator. Straty oszaco-
wano na ponad 7.000 z³.

13 wrzeœnia – Œmigiel
W nocy 12/13 wrzeœnia nie-
ustalony dotychczas sprawca
z terenu prywatnej posesji

przy ul. Kiliñskiego skrad³ sa-
mochód m-ki VW Touran o nr
rej. PKS 86GS, koloru srebr-
nego. Poszkodowany wartoœæ
trzyletniego auta wyceni³ na
50.000 z³. Policja prosi o kon-
takt osoby, które maj¹ jakie-
kolwiek spostrze¿enia zwi¹za-
ne z t¹ kradzie¿¹.

17 wrzeœnia – Koszanowo
W godzinach porannych nie-
ustalony dotychczas sprawca
w³ama³ siê do zaparkowanego
w pobli¿u stacji paliw samo-
chodu m-ki VW Caddy, z któ-
rego ukrad³ CB radio, radio-
odtwarzacz samochodowy
CD oraz skórzan¹ teczkê. Po-
szkodowany straty oceni³ na
ponad 2.000 z³.

17 wrzeœnia – Koœcian
Oko³o godziny 1000 w rejonie
koœciañskiej dyskoteki „Go-
tham” troje m³odocianych ko-
œcianiaków dokona³o rozboju
na 21-letnim mieszkañcu gm.
Œmigiel. Sprawcy obezw³adni-
li ofiarê i ukradli jej portfel
z dokumentami oraz pieniêdz-
mi w kwocie ok. 1000 z³, tele-
fon komórkowy, zegarek i ³añ-
cuszek. Pokrzywdzony w wy-

niku napadu dozna³ obra¿eñ
cia³a – pot³uczenia twarzy, za-
chodzi te¿ podejrzenie z³ama-
nia ¿uchwy.
W wyniku podjêtych natych-
miast czynnoœci policja zatrzy-
ma³a sprawców rozboju, odzy-
skuj¹c skradzione mienie.
Sprawcy (znani wczeœniej or-
ganom œcigania z powodu in-
nych przestêpstw) aktualnie
przebywaj¹ w policyjnej izbie
zatrzymañ. Policja bêdzie
wnioskowaæ do prokuratury o
zastosowanie wobec nich
œrodka zapobiegawczego.

20 wrzeœnia – Broñsko
Ok. godz. 1410 zatrzymano,
kieruj¹cego w stanie nietrzeŸ-
wym – 0,7‰ samochodem
Opel Corsa,  29- letniego
mieszkañca gm. Kamieniec.

21 wrzeœnia – Gniewowo
Ok. godz. 1500 zatrzymano 47-
letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel,  kier uj¹cego „malu-
chem”  w stanie nietrzeŸwym
– 0,5 ‰.

22 wrzeœnia – Œmigiel
Ok. godz. 2100 na ul. Skar¿yñ-
skiego zatrzymano 35-letnie-
go mieszkañca Œmigla, jad¹-
cego w stanie nietrzeŸwym
(1,9 ‰) rowerem.

25 wrzeœnia – Œmigiel
Wszczêto postêpowanie przy-
gotowawcze przeciwko 30-let-
niemu mieszkañcowi gm.
Œmigiel, który przyw³aszczy³
sobie dwa samochody osobo-
we, Poloneza i Opla Kadeta.
Sprawca wchodzi³ w posiada-
nie wozów, zawieraj¹c umowy
ich kupna oraz uzyskuj¹c zgo-
dy poprzednich w³aœcicieli na
krótkoterminow¹ sp³atê zobo-
wi¹zania, do którego jednak
w obu przypadkach nie do-
sz³o. War toœæ obu aut to
3000z³.

29 wrzeœnia – Czacz-Kar-
œnice
Oko³o godz. 2020 na drodze nr
312 pomiêdzy Czaczem a Kar-
œnicami 22-letni mieszkaniec
gminy Wielichowo, kieruj¹c
VW Polo, potr¹ci³ pieszego 57-
letniego mieszkañca powiatu
grodziskiego, który poniós³
œmieræ na miejscu. Do zdarze-
nia dosz³o w trakcie wymija-
nia siê pojazdów, a kierowca
VW Polo (trzeŸwy), chc¹c
unikn¹æ potr¹cenia, zjecha³ do
przydro¿nego rowu, w wyni-
ku czego dozna³ obra¿eñ r¹k
i zosta³ przewieziony do szpi-
tala w Koœcianie. Policja pro-
wadzi postêpowanie maj¹ce
na celu wyjaœnienie wszelkich
okolicznoœci wypadku.

 

 

W zwi¹zku z przypadaj¹c¹
15 listopada 90. rocznic¹
œmierci Henryka Sienkiewi-
cza Biblioteka Publiczna Mia-
sta i Gminy Œmigiel zaprasza
dzieci i m³odzie¿ do wziêcia
udzia³u w konkursie pt.: „Sien-
kiewiczowskie ³amig³ówki”.
Przygotowaliœmy krzy¿ówkê
i rebusy, które utrwal¹ wiedzê
na temat ¿ycia i twórczoœci
Henryka Sienkiewicza.

Ponadto rozwi¹zywanie ³ami-
g³ówek to dobra gimnastyka
dla umys³u, rozwijaj¹ca twór-
cze myœlenie, sprzyjaj¹ca ob-
cowaniu z literatur¹ naukow¹
i popularnonaukow¹.

Kupony konkursowe nale¿y
sk³adaæ w Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy Œmigiel,
ul. T. Koœciuszki 20, do dnia
10 listopada br.

Dla 4 uczestników, którzy
udziel¹ wszystkich prawid³o-
wych odpowiedzi biblioteka
przygotowa³a atrakcyjne na-
grody ksi¹¿kowe. Kupony
konkursowe tak¿e dostêpne
w bibliotece.

Uwaga – konkurs
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KUPON KONKURSOWY

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

1. Krzy¿ówka

1) Tam urodzi³ siê Henryk
Sienkiewicz.

2) Imiê to nosi³y ¿ony Hen-
ryka Sienkiewicza.

3) Tytu³ obrazu Jana Matej-
ki.

4) Z inicjatywy Henr yka
Sienkiewicza powsta³ po-
mnik jednego z polskich
romantyków. Podaj jego
imiê i nazwisko.

5) Którego sienkiewiczow-
skiego bohatera charakte-
ryzuje poni¿szy opis: „…
szlachcic herbu Wczele
(mia³ dziurê wielkoœci tala-
ra i jedno oko zaci¹gniête
bielmem). Znany z wszela-
kich forteli, które wybawia-
³y jego i jego przyjació³
z ciê¿kich opresji. Zawsze
pe³en wigoru i humoru”.
Podaj imiê i nazwisko.

6) Zekranizowa³ trylogiê.
Podaj imiê i nazwisko.

7) Opowieœæ o afr ykañ-
skich przygodach dwojga
dzieci.

8) Przet³umacz ³aciñskie
„Quo vadis”.

9) Powieœæ z Jurandem,
Zbyszkiem i Danusi¹.

10) Miejscowoœæ z muzeum
Henr yka Sienkiewicza
(woj. œwiêtokrzyskie).

11) Tytu³ noweli ukazuj¹cej
losy emigranta Skawiñskie-
go.

12) Wynalazca dynamitu,
fundator nagrody. Podaj
imiê i nazwisko.

13) Pseudonim Henr yka
Sienkiewicza.

2. Rebusy

Imiê i nazwisko ……………………………………………………………
Wiek …………………….…………………………………………………
Szko³a ……………………………..……………………………………….
Adres zamieszkania …………..…………………………..………………
……………………………………………………………........…………...

��dy� ��o � ��n zdo

 
  

 

  
  

��ran��kak iel���
r=lk=b

f a��

 
 

 

��œæ k�� ���k
Has³o: ………………………………………………………………………

Has³o: ………………………………………………………………………

Has³o: ………………………………………………………………………

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 9/06 brzmia³o:
„WAKACJE ZA NAMI”
Nagrodê, do odbioru u fundatora – „FOTO-ELF”,
ul. Koœciuszki 6, otrzymuje Eligiusz Lipowicz ze
Œmigla.
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W niedzielny wczesny ra-
nek, przy ciep³ej i s³onecznej
pogodzie, mi³oœnicy wêdko-
wania, grzybobrania oraz ak-
tywnego wypoczynku spotka-
li siê na festynie „OLEJNICA
– 2006”. Rozegrano trzy kon-
kurencje. W wêdkowaniu wy-
star towa³o 22 zawodników,
w tym dwie kobiety. Rywalizo-
wano przez prawie 5 godzin.
Mimo s³abego brania, zwy-
ciêzcy na³owili sporo.
Wêdkowanie:
I miejsce:
- Marek Skorupiñski z Bucza,
11,5 kg ryb.
II miejsce:
- Hanna £upicka ze Œmigla, 6,2
kg ryb.
III miejsce:
- Janusz Napiera³a z Niet¹¿ko-
wa, 6,1 kg ryb.
Nie mniejszym zainteresowa-
niem cieszy³o siê grzybobra-
nie. Równie¿ przez prawie
5 godzin 24 osoby zebra³y ob-
fite plony, wykazuj¹c siê przy
tym doskona³¹ znajomoœci¹
grzybów jadalnych.
Grzybobranie:

WÊDKARSTWO,
GRZYBOBRANIE, SPORT

I miejsce:
- zajê³a Oliwia Œwita³a ze Œmi-
gla, uczennica I klasy gimna-
zjum, która uzbiera³a 8,2 kg
dorodnych grzybów

II miejsce:
- Teresa £aszczyñska ze Œmi-
gla, 6,3 kg grzybów,
III Miejsce:
- Donata Kmieciak  ze Œmigla,
5,4 kg grzybów
Po zakoñczeniu konkurencji
uczestnicy mogli posiliæ siê
przygotowanymi przez orga-
nizatorów ciep³ymi kie³baska-
mi z chlebem, kaw¹ i plac-
kiem z owocami.

Na koniec przyst¹piono do
rywalizacji w konkurencjach
spor towo – rekreacyjnych
przygotowanych przez Oœro-
dek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu.
W piêciu nietypowych konku-
rencjach – bieg na miniszczu-
d³ach, zakrêcony strzelec,
dmuchanie kubka na ¿y³ce,
skacz¹ce ko³a oraz strza³y lot-
kami badmintona – wystarto-
wa³y 32 osoby.
Konkursy rekreacyjno-spor-
towe:
I miejsce:
- W³adys³aw Czech z Koszano-
wa, 17 punktów
II miejsce:
- Ferdynand Kniewel ze Œmi-
gla, 15 punktów

III Miejsce:
- Oliwia Œwita³a ze Œmigla,
14 punktów
Organizatorami imprezy byli
Polski Zwi¹zek Wêdkarski –
Ko³o Œmigiel i Oœrodek Kul-
tur y Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu.
Puchary dla zwyciêzców w fe-
stynie „OLEJNICA – 2006”
ufundowali: przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla Jan Jó-
zefczak, kierownik Oœrodka
Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu Zygmunt Ratajczak,
prezes PZW – Ko³o Œmigiel
Roman Schiller.
Nagrody rzeczowe PZW –
Ko³o Œmigiel i OKFiR Œmigiel.

Zygmunt Ratajczak
kierownik OKFiR Œmigiel

foto Zygmunt Ratajczak

W œrodowe przedpo³udnie
na stadionie hipicznym w Ra-
cocie odby³y siê biegi prze³a-
jowe. Zawody zosta³y przepro-
wadzone w ró¿nych katego-
riach wiekowych. Celem ry-
walizacji dziewcz¹t i ch³opców
by³o wy³onienie najlepszej
czwórki,  która mia³a repre-
zentowaæ powiat koœciañski

na zawodach wojewódzkich.
Ogromny sukces odnieœli
uczniowie z ZSP Niet¹¿kowo.
W kategorii dziewcz¹t roczni-
ka 1990 szkó³ ponadgimnazjal-
nych pierwsze miejsce zajê³a
Ewelina Kimel, trzecie - Anna
Dworczak, a jej siostra - Pau-
lina Dworczak uplasowa³a siê
na miejscu czwartym. W ry-

Jesienne biegi prze³ajowe
w Racocie.

walizacji dziewcz¹t rocznika
1988-89, pierwsza liniê mety
minê³a Barbara Przydró¿na,
na trzeciej pozycji przybieg³a
Kinga Wasielewska. Kolejne
miejsca zajmowa³y: Beata
Paul - IV miejsce, Milena Ma-
tula pi¹ta lokata, Marta Pelec
ukoñczy³a bieg na siódmym
miejscu.

W kategorii ch³opców
rocznika 1990 pierwsze miej-
sce zaj¹³ Krzysztof Kozak, tu¿
za nim liniê mety min¹³ Daniel
KaŸmierczk, a na trzecim
miejscu uplasowa³ siê Krzysz-
tof Czachowski.  Jeszcze
wiêksz¹ dominacjê zawodni-
ków z Niet¹¿kowa mo¿na by³o
zaobserwowaæ w biegu ch³op-
ców rocznika 1988-89, gdzie
pierwsze siedem miejsc nale-
¿a³o do naszych uczniów.
Zgodnie z oczekiwaniami
pierwszy liniê mety min¹³ To-
masz Zaj¹c, drugi by³ Woj-
ciech Dutkiewicz, trzeci Ma-

teusz Krauze, czwarty Mate-
usz Witomski,  pi¹ty Marcin
Mencel, szósty Mencel Bar-
tosz, a siódme miejsce wywal-
czy³ £ukasz Fr¹ckowiak.
W sumie do rywalizacji w Mi-
strzostwach Wojewódzkich
w Biegach Prze³ajowych
awansowa³o trzynaœcie osób
z ZSP Niet¹¿kowo.

£Z
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25 wrzeœnia w Œmiglu od-
by³y siê gminne eliminacje
Wielkopolskich Igrzysk M³o-
dzie¿y Szkolnej w Indywidual-
nych Biegach Prze³ajowych.
O miano najlepszych oraz re-
prezentowanie naszej gminy
w powiecie rywalizowa³o 178
uczennic i uczniów ze szkó³
podstawowych i gimnazjal-
nych gminy Œmigiel. Z ka¿dej
grupy wiekowej pier wsza
pi¹tka bêdzie reprezentowa³a
nas w mistrzostwach powiatu,
które wkrótce odbêd¹ siê
w Racocie .
Szko³y podstawowe
kat. dziewcz¹t klas V i m³od-
sze:
I m. Klaudia Konieczna – Œmi-
giel

10 wrzeœnia na stadion
sportowy w Œmiglu przyby³o
prawie pó³tora tysi¹ca osób
i ich czworono¿ni przyjaciele.
Podziwiano czworonogi, od
tzw. podwórkowych a¿ do naj-
szlachetniejszych psich ras.
„Wielka Parada Psów”, sk³a-
da³a siê z dwóch czêœci. Na
pocz¹tku prezentowane by³y
psy rasowe, posiadaj¹ce udo-
kumentowane arystokratycz-
ne pochodzenie. W³aœciciele
zaprezentowali 45 psów wie-
lu ras z wszystkich grup ho-
dowlanych. Opis ka¿dej z nich
przybli¿y³a Violetta Dêbniak,
wiceprezes leszczyñskiego
oddzia³u Zwi¹zku Kynologicz-
nego. Uczestnicy za udzia³
w pokazie otrzymali od orga-
nizatorów pami¹tkowe dyplo-
my oraz medale. Nastêpnie
w szranki stanê³y pozosta³e
psy, zarówno rasowe (bez do-

W Œmiglu biegano prze³aje

Psie piêknoœci paradowa³y
w Œmiglu

kumentów potwierdzaj¹cych
pochodzenie) jak i nierasowe.
Przeprowadzono te¿ konkurs
na najsympatyczniejszego
psa. £¹cznie, w tej kategorii
rywalizowa³o ponad 50 psów,
od najmniejszych a¿ do bar-
dzo du¿ych.
Komisja sêdziowska, sk³adaj¹-
ca siê ze specjalistów Zwi¹z-
ku Kynologicznego, której
przewodniczy³ prezes lesz-
czyñskiego oddzia³u, Janusz
Betting, wy³oni³a zwyciêsk¹
trójkê.
Pierwsze miejsce i tytu³ naj-
sympatyczniejszego psa
otrzyma³ „ADMIRA£”, 4-letni
pies rasy papillon, w³aœciciel-
ka  Joanna  Skor upiñska
z Przemêtu. Drugie miejsce
zdoby³ 11-letni mieszaniec,
wabi¹cy siê ”DIFEN”, w³aœci-
cielka Sara Jakubiak ze Œmi-
gla. Trzecie miejsce na po-

II m. Magdalena Perz – Stara
Przysieka Druga
III m. Klaudia Kruk – Œmigiel
kat. dziewcz¹t klas III:
I m. Natalia Stró¿yñska –
Czacz
II m. Alicja Wojtkowiak – Sta-
re Bojanowo
III m Joanna D¹browska –
Bronikowo
kat. ch³opców klasy V i m³od-
si:
I m. £ukasz Przybylak – Œmi-
giel
II m. Micha³ Marciniak – Œmi-
giel
III m. Dariusz Szczerbal – Sta-
ra Przysieka Druga
kat. ch³opców klas VI:
I m. Patryk Kozak – Œmigiel

dium zaj¹³ 2-miesiêczny szcze-
niak „NUKA” rasy shiba, w³a-
œcicielka Kasia ¯ak z Leszna.
Zwyciêzcy otrzymali dyplomy
i puchary ufundowane przez
burmistrza Œmigla Józefa Cie-
œlê oraz liczne nagrody rze-
czowe, a pozostali uczestnicy
konkursu dyplomy i okolicz-
noœciowe znaczki.
Imprezie patronowa³ bur-
mistrz Œmigla, a organizatora-
mi byli: Oœrodek Kultury Fi-

zycznej i Rekreacji w Œmiglu,
Zwi¹zek Kynologiczny w Pol-
sce (Oddzia³ Leszno) oraz
Centrum Kultury w Œmiglu.
Organiza torzy  dz iêku j¹
wszystkim sympatykom psów
za liczne przybycie, s³u¿bom
pomocniczym za pomoc
w przeprowadzeniu imprezy
oraz zapraszaj¹ na II Wielk¹
Paradê Psów w przysz³ym
roku. Zygmunt Ratajczak –

kierownik OKFiR

II m. Marcin Ratajczak – Œmi-
giel
III m. Sebastian Koz³owski –
Czacz
Gimnazjum
kategoria dziewcz¹t kl. I-II:
I m. Jagoda Miko³ajczak –
Czacz
II m. Sylwia Grycz – Stara
Przysieka Druga
III m. Monika Maækowska –
Stare Bojanowo
kat. dziewcz¹t klas III:
I m. Monika Lewandowska –
Stare Bojanowo
II m. Sylwia Lester – Czacz
III m. Martyna B³a¿ejewska –
Czacz
kategoria ch³opców klas I – II:
I m. Jakub Nowak – Œmigiel
II m. Micha³ Adamczak – Œmi-
giel

III m. Dominik Kurzyñski –
Czacz
kat. ch³opców klas III:
I m. Dominik Zandecki – Sta-
ra Przysieka Druga
II m £ukasz Szczerbal – Stara
Przysieka Druga
III m. Artur Kozak – Czacz
Zwyciêskie trójki otrzyma³y
medale ufundowane przez
Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu. Organi-
zatorem Indywidualnych Mi-
strzostw Gminy Œmigiel
w Biegach Prze³ajowych by³
Tomasz Fr¹ckowiak, nauczy-
ciel wychowania fizycznego
w SG i SP w Œmiglu.

Zygmunt Ratajczak
kierownik OKFiR-u

foto Zygmunt Ratajczak
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W I Turnieju Pi³ki No¿nej
dla dru¿yn niezrzeszonych do
rywalizacji o Puchar Przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej
Œmigla stanê³o 6 zespo³ów,
które walczy³y w eliminacjach
grupowych. Po nich odby³y
siê mecze pó³fina³owe oraz fi-
na³owe. Pierwsze trzy dru¿y-
ny otrzyma³y puchary i dyplo-
my, pozosta³ym wrêczono dy-
plomy i statuetki. I miejsce
zdoby³a dru¿yna – „ELEVEN
TEAM” Morownica, po której
kolejno uplasowa³y siê: BAR
„DUET” Œmigiel, GMB Œmi-
giel, dru¿yna – Niet¹¿kowo,

X X I X  B i e g  L e c h i t ó w
Ostrów Lednicki-Gniezno zo-
sta³ rozegrany w tym roku
23 paŸdziernika. Dystans bie-
gu – 21,09 km, by³ trudny do
pokonania ze wzglêdu na licz-
ne wzniesienia i wiatr. Starto-
wa³o w nim 327 zawodników.
Na 296. miejscu uplasowa³ siê
Micha³ Szkudlarek z Przysie-
ki, co da³o mu 10. miejsce
w kategorii wiekowej pow.
60 lat. Ireneusz Koller w swo-
jej kat. wiekowej (40 lat) zaj¹³
16. miejsce.
Nastêpnego dnia, niezmordo-
wany pan Micha³ bra³ udzia³
w XXII Miêdzynarodowym
Biegu Ulicznym w Twardogó-
rze, gdzie wœród zawodników
m.in. z Kenii, Bia³orusi, Ukra-
iny i Litwy, zaj¹³ w swojej ka-
tegorii wiekowej drugie miej-
sce.

23 wrzeœnia Oœrodek Kul-
tur y Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu oraz Klub Sportowy
„Pogoñ Œmigiel” zaprosili
chêtnych do udzia³u w turnie-
ju pi³ki no¿nej tzw. „dzikich
dru¿yn”. Turniej przeprowa-
dzono w dwóch kategoriach:
I – ch³opcy klas I-II gimnazjum
i II – ch³opcy klas V-VI szko³y
podstawowej. W kategorii
drugiej, do której zg³osi³y siê
4 dru¿yny, rozegrano 6 me-
czów, systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”, a w kategorii pierwszej,

W XXII Memoriale Bogu-
s³awa Psujka, który odby³ siê
w Oleœnicy, triumfowa³ Rado-
s³aw Pop³awski. 23-letni za-
wodnik Astry Nowa Sól – naj-
szybciej pokona³ 10-kilome-
trow¹ trasê biegu. W katego-
rii pow. 40 lat szóste miejsce
zaj¹³ Ireneusz Koller a w kat.
pow. 70 lat Micha³ Szkudlerek
– najstarszy uczestnik zawo-
dów – drugie miejsce. Ole-
œnicki bieg ukoñczy³o 61 za-
wodników.

Turniej Pi³ki No¿nej w Morownicy

XXIX Bieg
Lechitów

„Dzikie Dru¿yny” w Œmiglu

Bieg w Oleœnicy

„OR£Y” Morownica, F.C. „Hu-
ragan” Œmigiel
Organizatorami turnieju byli:
Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu, Kolo Go-
spodyñ Wiejskich w Morow-
nicy, m³odzie¿ z Morownicy.
Rozgrywkom patronowa³ Jan
Józefczak, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla.
Organizatorzy i spo³ecznoœæ
Morownicy wspólnie zdecy-
dowali o przeprowadzaniu
imprezy cyklicznie, w latach
nastêpnych.
Podczas imprezy kibice i za-
wodnicy mogli smakowaæ da-

nia przygotowane przez Ko³o
Gospodyñ Wiejskich z Mo-
rownicy. Serwowano pieczy-

wo domowej roboty, chleb ze
smalcem i ogórkami oraz inne
pysznoœci.

fot. Ratajczak

1 paŸdziernika w sali gim-
nastycznej SGiSP w Œmiglu
odby³ siê kolejny turniej
Grand Prix Siatkówki 2006.
Tym razem dru¿yny walczy³y
o puchar komendanta gmin-
nego OSP Mariana Graczyka.
Do rozgrywek stanê³o piêæ
dru¿yn: „Zryw” Gostyñ, „Po-
lonez” Leszno, „Byle co” Ko-
œcian, OKFiR Œmigiel i „No-
Names” OKFiR Œmigiel. Za-
wodnicy walczyli o ka¿d¹ pi³-
kê, ale mecze, jak
zawsze, rozgry-
wano zgodnie z
z a s a d a m i  f a i r
play. Tak jak w po-
przednich dwóch
turniejach tej se-
ri i ,  zwyciê¿y³a
dru¿yna OKFiR
Œmigiel, kolejne
miejsca za jê³y

Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar
Komendanta Gminnego OSP

„Byle co”, „Zryw”, „No-Na-
mes” i „Polonez”.
Organizator – Oœrodek Kultu-
r y Fizycznej i  Rekreacji
w Œmiglu- zapewni³ uczestni-
kom ciep³y posi³ek, napoje
i ciasto.
Przed nami ostatni turniej,
o puchar kierownika OKFiR
(3.12), który zadecyduje o ko-
lejnoœci w Grand Prix 2006.

Z. Ratajczak,

licz¹cej 8 dru¿yn, mecze roze-
grano w dwóch grupach elimi-
nacyjnych.
Wœród gimnazjalistów zwyciê-
¿y³a dru¿yna „LM Super Li-
ght”, przed „PSV Tyskie Œmi-
giel” i „No Names”. W kate-
gorii szko³y podstawowej
I miejsce zajê³a dru¿yna „Z³o-
te Szczury”, II – „Czerwone
diab³y”, III – „Kaczory”.
Dyplomy dla dru¿yn i czeko-
lady dla uczestników przygo-
towa³ OKFiR.

Z. Ratajczak

M.D.

M.D.
Zygmunt Ratajczak





Indywidualne Biegi Prze³ajowe
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych gminy Œmigiel


