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Wiosna w ogródku Beaty Stachowiak, fot. Bo¿ena Stró¿yk

Radosnych �wi¹t Wielkanocnych,
pogody w sercu i rado�ci p³yn¹cej
z faktu Zmartwychwstania Pañ-
skiego, serdecznych spotkañ,

odpoczynku od codziennych trosk
oraz smacznego �wiêconego

w gronie najbli¿szych
w imieniu Zarz¹du

¿yczy
Andrzej Jêcz

Przewodnicz¹cy Porozumienia Ziemia
Ko�ciañska

Dnia 21 stycznia 2008roku odby³o siê
Walne Zebranie Cz³onków Porozu-
mienia Ziemia Ko�ciañska. Statut
Stowarzyszenia okre�la kadencjê
w³adz na okres trzech lat. W zebra-
niu uczestniczy³o 111 cz³onków.

Sprawozdanie z dzia³alno�ci Stowarzy-
szenia w latach 2005 - 2008 z³o¿y³ Prze-
wodnicz¹cy Andrzej Jêcz. W swoim wy-
st¹pieniu zwróci³ uwagê na najwa¿niej-
sze podjête i zrealizowane zadania:
- powo³anie Ko�ciañskiego  Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku, w którego  za-
jêciach uczestniczy

  300 osób,
- organizowanie letnich rajdów rowero-

wych po powiecie ko�ciañskim dla 50
uczniów gimnazjów, po 10 z ka¿dej
gminy,

- wydawanie kwartalnika Ziemia Ko-
�ciañska(dotychczas wydano 7  nume-
rów),

- organizacja Rowerowej Kopaszewskiej
Drogi Krzy¿owej (Niedziela  Palmowa

przy udziale  oko³o 200 osób)
- rajdy rowerowe "Czerwcówka" dla

cz³onków Stowarzyszenia,
- za³o¿enie strony internetowej,
- udzia³ w wyborach 2006r.

Zebrani cz³onkowie obejrzeli film obra-
zuj¹cy najwa¿niejsze dokonania Poro-
zumienia Ziemi Ko�ciañskiej, który przy-
gotowa³ Józef �wi¹tkiewicz.

W czê�ci wyborczej w g³osowaniu taj-
nym wybrano przewodnicz¹cego stowa-
rzyszenia, którym  ponownie zosta³ An-
drzej Jêcz.
W sk³ad zarz¹du wybrano nastêpuj¹ce
osoby: Paw³a Buksalewicza, Henryka
Bartoszewskiego, Aleksandra Hellera,
Micha³a Jurgê, Dorotê Krystynê Lew,
Wiktora Snelê, Edwarda Strzymiñskie-
go, Wojciecha Ziemniaka.
Wybrano Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie:
Jan Józefczak, Pawe³ Kaczmarek, An-
drzej Przyby³a (przewodnicz¹cy).
Walne Zebranie Cz³onków przyjê³o

g³ówne za³o¿enia do swej dzia³alno�ci
na najbli¿sz¹ trzyletni¹ kadencjê.

Zebranie zosta³o urozmaicone koncer-
tem Katarzyny Marony i Emilii Ziegler,
cz³onkiñ Studia Muzol ze �migla pod
kierownictwem Henryka Pelli.

Dnia 12 lutego 2008r na swym pierw-
szym posiedzeniu zebra³ siê Zarz¹d Sto-
warzyszenia, który po ukonstytuowaniu
bêdzie pracowa³ w nastêpuj¹cym sk³a-
dzie:
Andrzej Jêcz -przewodnicz¹cy,
Henryk Bartoszewski-zastêpca prze-
wodnicz¹cego,
Pawe³ Buksalewicz -zastêpca przewod-
nicz¹cego,
Edward Strzymiñski - sekretarz,
Aleksander Heller - skarbnik,
Micha³ Jurga - cz³onek zarz¹du,
Dorota Krystyna Lew - cz³onek zarz¹du
Wiktor Snela - cz³onek zarz¹du,
Wojciech Ziemniak - cz³onek zarz¹du.

 Edward Strzymiñski

Podsumowanie dzia³alno�ci i wybory

Katedra Notre - Dame w Pary¿u.
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Rok 2007 - kolejny dobry rok dla bud¿etu Powiatu Ko�ciañskiego
 Powiat Ko�ciañski wydatkowa³ w roku
2007 ponad 45 milionów z³otych. W
wyniku podejmowanych starañ pozy-
skano ³¹cznie ok. 7 milionów z³ �rodków
zewnêtrznych.
Z bud¿etu pañstwa pozyskano prawie
3 miliony z³. , ponad 1 milion 335 tysiê-
cy z³otych  z funduszy unijnych, a 1 mi-
lion z³otych z Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Równie du¿¹ kwotê, która zosta³a prze-
znaczona na budowê ulicy Poznañskiej
w Ko�cianie, ok.1,2 milion z³otych sta-
rostwo pozyska³o z rz¹dowego progra-
mu Ministerstwa Transportu GAMBIT.
Mniejsze, pozyskane kwoty to ponad
476 tysiêcy z bud¿etu pañstwa i 10 ty-
siêcy z³otych z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych. �rodki te znacznie wzmoc-
ni³y mo¿liwo�ci inwestycyjne powiatu.
Najwiêksze z nich to inwestycje drogo-
we. W mie�cie Ko�cianie przeprowa-
dzono generalny remont ulicy Poznañ-
skiej. To kolejny ju¿, po remoncie na uli-
cach Surzyñskiego i �migielskiej - tak
du¿y remont w mie�cie, zrealizowany z
bud¿etu powiatu. Równie du¿a inwesty-
cjê powiat zrealizowa³ w Lubiniu. Koszt
remontu i przebudowy drogi powiatowej
w tej miejscowo�ci to 1 milion 885 z³o-
tych. Dziêki wspó³pracy z samorz¹da-
mi gmin mo¿liwe by³o przeprowadzenie
innych inwestycji drogowych. Wspólnie
z gmin¹ Krzywiñ zrealizowano inwesty-
cje na 2 km odcinku drogi £uszkowo -
Zbêchy. Z kolei we wspó³pracy z gmin¹
�migiel wyremontowano drogê w Sp³a-
wiu a w Czempiniu odcinek ul.Stare

Borówko. Koszt tych inwestycji to oko³o
2 miliony z³otych. Wybudowano i wyre-
montowano na terenie powiatu ok. 20
km dróg i chodników.
Kolejn¹ du¿o inwestycj¹ samorz¹du
powiatowego w minionym roku by³  ge-

neralny remont Domu Pomocy Spo³ecz-
nych w Jarogniewicach na terenie gmi-
ny Czempiñ. Prace te kosztowa³y ponad
2 miliony 900 tysiêcy z³otych. Inwesty-
cja jest czê�ci¹ realizacji programu
modernizacyjnego Domów Pomocy
Spo³ecznej, w tym tak¿e domu w Mo-
�ciszkach, w którym kontynuowano roz-
poczête w 2006 roku inwestycje. W DPS
Mo�ciszki na inwestycje wydano w roku
2007 ponad 1 milion 137 tys. z³otych.

Wspólne dzia³ania wszystkich samorz¹-
dów umo¿liwi³y realizacjê du¿ych zaku-
pów maj¹cych bezpo�redni wp³yw na
poprawê bezpieczeñstwa mieszkañców
powiatu. Samorz¹d powiatowy wspar³
zakup stacjonarnego aparatu RTG i
modernizacjê pomieszczeñ dla oddzia-
³u reumatologicznego w Szpitalu w Ko-
�cianie kwot¹ 510 tys. z³otych. Ponadto
przekazano kwotê 100 tys. na zakup dla
Powiatowej Komendy Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej w Ko�cianie podno�nika
hydraulicznego i samochodu marki
Mann. Dziêki tej inwestycji stra¿acy
bêd¹ mogli prowadziæ akcje ratownicze
na znacznych wysoko�ciach.
Poza inwestycjami w infrastrukturê i
sprzêt samorz¹d powiatu prowadzi³
dzia³ania bezpo�rednio wspieraj¹ce
mieszkañców Powiatu Ko�ciañskiego.
Przyznane zosta³y, kolejny ju¿ rok z rzê-
du stypendia dla uczniów i studentów.
Tylko na stypendia Starosty Ko�ciañ-
skiego przeznaczono �rodki w wysoko-
�ci ponad 55 tys. z³otych. 84 osoby
otrzyma³y dotacje na rozpoczêcie w³a-
snej dzia³alno�ci gospodarczej. Od 2004
roku takie dotacje otrzyma³o ju¿ 263
osoby. Jest to najskuteczniejsza - w
opinii w³adz powiatu - metoda walki z
bezrobociem. Dziêki tym dzia³aniom
bezrobocie w powiecie ko�ciañskim
gwa³townie spad³o i wynosi³o na koniec
2007 r. ok.6%.

Andrzej Jêcz
Przewodnicz¹cy Porozumienia

Ziemia Ko�ciañska,
                                  Starosta Ko�ciañski

Rok 2007 up³yn¹³ pod znakiem remon-
tu i modernizacji ulicy Gruszkowej w
Czempiniu oraz budowy i modernizacji
dróg gminnych w G³uchowie. W przy-
padku ulicy Gruszkowej, na zlecenie
Gminy, Firma ,,MATT'' S.C. z Tarnowa
Podgórnego zainstalowa³a dwustronny
chodnik o ³¹cznej d³ugo�ci oko³o 740
metrów bie¿¹cych, w jej czê�ci od ulicy
Poznañskie Przedmie�cie do ulicy Cze-
re�niowej. Nale¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e pra-
ce przy ulicy Gruszkowej, w miarê mo¿-
liwo�ci, bêd¹ kontynuowane w roku bie-
¿¹cym - 2008.
Natomiast w przypadku modernizacji
dróg w G³uchowie, w zakres prac w 2007
roku,  wesz³a przebudowa i moderniza-
cja dwóch odcinków dróg gminnych o

Droga w Lubiniu.

d³ugo�ciach: 93 metrów (odcinek 1b) i
260 metrów (odc. 2)  na terenie tamtej-

szego osiedla imienia Kazimierza Do-
bruckiego. Drogi zyska³y now¹ na-
wierzchniê asfaltow¹, na niektórych od

cinkach wybudowano kanalizacyjn¹ in-
stalacjê burzow¹. Ponadto, na odcinku
numer 2, przeprowadzono remont nie-
których przy³¹czy kanalizacyjnych. Pra-
ce w terenie oraz projektowe dotycz¹ce
inwestycji, wykona³a Spó³dzielnia Kó³ek
Rolniczych ze Stêszewa. Nale¿y zazna-
czyæ, ¿e zainstalowano tam tak¿e progi
zwalniaj¹ce i oznakowanie drogowe.
Kolejnym wa¿nym przedsiêwziêciem
by³o opracowanie projektu budowlane-
go sali sportowej przy Gimnazjum w
Borowie. Projekt, na zlecenie Gminy,
wykona³a firma Complex - Projekt S.C.
Izabeli Wrze�niewskiej i Haliny Marcin-
kowskiej z Ko�ciana. Przy czym, obec-
nie og³oszony zosta³ przetarg na budo-
wê wspomnianej sali.

2007 - rok obiecuj¹cych perspektyw

Burmistrz D. K. Lew na Wêgrzech.
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Z ostro¿nym optymizmem
Min¹³ pe³en rok kalendarzowy pracy
Burmistrza Miasta Ko�ciana. Czas na
podsumowania. Najbardziej znacz¹cym
efektem dzia³añ ubieg³ego roku jest od-
zyskanie przez miasto p³ynno�ci finan-
sowej, wyj�cie z zad³u¿enia siêgaj¹ce-
go prawie 50%, w roku 2008 planuje siê
zmniejszenie zad³u¿enia do poziomu
40% dochodów, a w 2009 ok. 35%.
W 2007 roku sp³acono 6,5 miliona rat
kredytowych i obligacji. Obecnie mo¿li-
we jest zak³adanie lokat terminowych,
nie ma potrzeby zaci¹gania kredytów na
sp³atê poprzednich. Po raz pierwszy od
lat bud¿et zak³ada dochody wy¿sze od
wydatków, a nadwy¿ka bud¿etowa zo-
stanie przeznaczona na sp³atê ju¿ za-
ci¹gniêtych kredytów. Polepszenie wy-
niku finansowego by³o mo¿liwe m.in.
poprzez zmniejszenie wydatków na ad-
ministracjê.
Pomimo ograniczonych �rodków na in-
westycje w 2007 roku zakoñczono prze-
budowê ulicy Zielonej i Czajki - przy
wspó³pracy i wk³adzie finansowym
mieszkañców ulicy, wzmocniono na-
wierzchniê gruntow¹ ulic Kruczkowskie-
go, Rolnej oraz czê�ci ulic Podgórnej i
Czempiñskiej. Dokonano remontu mo-
stu drewnianego na "£azienkach", prze-
budowy Placu Niez³omnych, budowy
chodników, m.in. przy Zespole Szkó³ nr
4, systemów grzewczych w placówkach
o�wiatowych, przeprowadzono remon-
ty w szko³ach i przedszkolach.
Szczególnie cenna jest kooperacja z
gmin¹ i powiatem. Wspólne dzia³ania
przynosz¹ rezultaty, przyk³adem jest

W roku 2007 nacisk po³o¿yli�my na
dzia³ania zwi¹zane z rozwojem kultury,
aktywno�ci spo³ecznej i promocji Gmi-
ny. Przygotowali�my bogaty kalendarz
imprez kulturalnych obfituj¹cy w prezen-
tacje dorobku instytucji i organizacji, a
tak¿e osób dzia³aj¹cych w Gminie.
Wszystko to po to, by ukazaæ jak cieka-
wym miejscem jest Gmina Czempiñ.
Wa¿n¹ dla Gminy kwesti¹, która swój
pocz¹tek mia³a w 2007 roku, by³o na-
wi¹zanie kontaktu z W³adzami Samo-
rz¹dowymi Gminy Miasta Badacsonyto-
maj na Wêgrzech. Natomiast obecnie
intensywnie pracujemy nad programem
i p³aszczyznami przysz³ego partnerstwa.
Ponadto, w roku 2007, w Szkole Pod-
stawowej w Borowie, pracowniê ma-

pomoc miasta i powiatu dla gminy na
budowê �cie¿ki rowerowej z Ko�ciana
do Dêbca Nowego. Na ten rok zaplano-
wano budowê ronda na skrzy¿owaniu
ulic Gostyñska, £¹kowa i Pó³nocna przy
wspó³udziale Urzêdu Marsza³kowskie-
go i Starostwa Powiatowego w Ko�cia-
nie, partycypowanie w kosztach inwe-
stycji powiatu na drogach w centrum
miasta. Na 2008 rok przewidziane s¹
tak¿e inwestycje indywidualne zwi¹za-
ne z przebudow¹ ulic Ka�mierczaka,
Ko³³¹taja, S³owackiego i D¹browskiego.
Wa¿nym dzia³aniem by³o podpisanie
przez Burmistrza Miasta Ko�ciana, Sta-
rostê Ko�ciañskiego i PKP S.A. listu in-
tencyjnego, który ma zainicjowaæ wspó³-
pracê na rzecz modernizacji okre�lenia
sposobu zagospodarowania i nadania
nowoczesnych standardów nierucho-
mo�ciom stanowi¹cym w³asno�æ PKP
S.A. na terenie Ko�ciana, szczególnie
dworca kolejowego.
 Przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
miasta Ko�ciana, pracowników Urzêdu
Miejskiego oraz urbani�ci i architekci z
Holandii opracowali dokument "Wizja
Strategiczna dla Miasta Ko�ciana",
przedstawiaj¹cy obraz miasta i kierunki
aktywno�ci i rozwoju.
Bud¿et miasta na 2008 rok i mo¿liwo�ci
pozyskania �rodków z programów mi-
nisterialnych i operacyjnych pozwalaj¹
patrzeæ na przysz³o�æ miasta z ostro¿-
nym, ale jednak optymizmem.

Micha³ Jurga
Cz³onek Zarz¹du Porozumienia Ziemia
Ko�ciañska, Burmistrz Miasta Ko�cian

larsk¹ wygospodarowa³ sobie pan Ma-
riusz Korbañski - znany w Europie czem-
piñski artysta malarz m³odego pokole-
nia. Tak¿e, w ubieg³ym roku, Urz¹d
Gminy w Czempiniu wspó³organizowa³:
bezp³atny dy¿ur specjalistów z Urzêdu
Skarbowego z Ko�ciana w sprawie wy-
pe³niania rocznych zeznañ podatko-
wych PIT, oraz we wspó³pracy z ko�ciañ-
skim Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, bezp³atny dy¿ur: prawnika,
pedagoga, psychologa i opiekuna spo-
³ecznego.

Dorota Krystyna Lew
Cz³onek Zarz¹du Porozumienia Ziemia

Ko�ciañska, Burmistrz Gminy Czempiñ

Rok 2007 by³ pierwszym rokiem w no-
wej kadencji samorz¹du na lata 2006 -
2010 w którym realizowano wiele zadañ
wynikaj¹cych z planów, wniosków, po-
trzeb i obowi¹zków jakie gmina wyko-
nuje na rzecz wspólnoty samorz¹dowej:
1. zakoñczono budowê kanalizacji sa-

nitarnej w Starych Oborzyskach- etap
I z kolektorem i pompowni¹ w Kuro-
wie za kwotê 771.813

2. zakoñczono budowê kanalizacji sa-
nitarnej w Starych Oborzyskach- etap
II za kwotê 1.609.854

3. wybudowano kanalizacjê sanitarn¹ w
Nowym Dêbcu wraz z przepompow-
ni¹ �cieków za kwotê 282.676

4. koñczy siê budowa kanalizacji sani-
tarnej we wsi Osiek z kolektorem
t³ocznym do Nowego Dêbca za kwo-
tê 423.229

5. wybudowano wodoci¹g w Nowym
Dêbcu na czê�æ osiedla za kwotê
25.120

6. zbudowano pola osadowe przy
oczyszczalni �cieków w Racocie za
kwotê 29.890

7. przebudowano drogê gminn¹ w Spyt-
kówkach za kwotê 252.856

8. przebudowano drogê we W³awiu
(wspólnie z samorz¹dem powiato-
wym sk¹d pochodzi³y �rodki w kwo-
cie 200.000) za kwotê 345.614

9. kontynuowano budowê �cie¿ki rowe-
rowej Racot - Gra¿yna I etap (wspól-
nie z powiatem i województwem) za
³¹czn¹ kwotê 300.569

10. przebudowa drogi poprzez utwar-
dzenie t³uczniem Wyskoæ -Turew za
kwotê 204.243

11. przebudowa drogi poprzez utwar-
dzenie t³uczniem Darnowo-Spytków-
ki za kwotê 295.073

12. utwardzono ulicê Krótk¹ (II czê�æ)
w Starym Lubaszu za kwotê 27.833

13. utwardzono ulicê Le�n¹ (dalszy
ci¹g) w Starym Lubaszu za kwotê
55.543

Z Gminy Ko�cian

cd. na str.4

Pianowo, wmurowanie kamienia wêgielnego.
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W  Gimnazjum w Starych Oborzyskach,
19 grudnia odby³o siê spotkanie wigilij-
ne Ko³a Gminy Ko�cian. Tradycyjnie
zebranych powita³ przewodnicz¹cy Ko³a
Andrzej Przyby³a. W pierwszej czê�ci
spo�ród zaproszony go�æ wyst¹pi³ prof.
dr hab. Jerzy Karg ze Stacji Badawczej
Zak³adu Badañ �rodowiska Rolniczego
i Le�nego w Turwi. Podzieli³ siê z ze-
branymi kilkoma powi¹zanymi ze sob¹

Wybory samorz¹dowe w listopadzie
2006r. w gminie Krzywiñ zdecydowanie
wygra³o PZK, które dysponuje w Radzie
Miejskiej (15) 11 radnymi i stanowiskiem
burmistrza. Sytuacja ta sprawia, ¿e de
facto realizowany jest w gminie program
wyborczy PZK. Jednak w Radzie Miej-
skiej nie ma klubu radnych opozycji,
pracujemy wszyscy zgodnie. G³os ka¿-
dego radnego siê liczy. Ten styl dzia³a-
nia pozwala koncentrowaæ siê Radzie i
burmistrzowi na konstruktywnej pracy,
tak¿e u³atwia pracê dyrektorom szkó³ i
innych placówek, so³tysom, Radom So-
³eckim, równie¿ urzêdnikom gminnym.
Rok 2007 zak³adali�my z góry, ¿e bê-
dzie rokiem przygotowañ pod nowe roz-
danie bud¿etu UE na lata 2007-2013.
My�lê, ¿e przygotowali�my siê do tego
dobrze. Wykorzystali�my ubieg³y rok do
przeformowania kadrowego Urzêdu. Od
1 stycznia rozpocz¹³ pracê zastêpca
burmistrza mgr Jacek Karmiñski - m³o-
dy, ambitny, dobrze przygotowany. Od
pa�dziernika Rada powo³a³a nowego
skarbnika mgr Irenê Grudziñsk¹, rów-
nie¿ m³od¹, dobrze przygotowan¹ do tej
pracy osobê. Nowym kierownikiem USC
zosta³a od stycznia mgr in¿. Zofia Mar-
ciniak, a nowostworzonym referatem
organizacyjnym (po³¹czono wszystkie
dotychczasowe samodzielne stanowi-
ska) kieruje Izabela Urban - doskonale
zorientowana w sprawach gminy - po-
przednio wieloletnia asystentka burmi-
strza. Ponadto do Urzêdu trafi³o jesz-
cze kilka osób m³odych - wszystkie na-
bory odby³y siê w drodze otwartych kon-
kursów. Wybrano osoby najlepsze. Za-
strzyk m³odo�ci i do�wiadczenie spraw-
dzonych przez lata pozosta³ych pracow-
ników Urzêdu dobrze rokuje na przy-
sz³o�æ.
Gmina Krzywiñ jest stosunkowo bied-
na, musimy liczyæ na �rodki zewnêtrz-

14.  wybudowano o�wietlenie uliczne na
ulicy Osiedlowej w Widziszewie za
kwotê 24.021

15. rozbudowano o�wietlenie uliczne w
Racocie na ulicy Wodnej za kwotê
5.392

16. wyremontowano i odnowiono oto-
czenie kaplicy cmentarnej w Nowym
Luboszu za kwotê 40.183

17. rozbudowano budynek Urzêdu Gmi-
ny na potrzeby GOPS za kwotê
535.403

18. opracowano dokumentacje projek-
tow¹ rozbudowy oczyszczalni �cie-
ków w Racocie za kwotê 89.670

19. opracowano dokumentacje projek-
tow¹ przebudowy stacji hydroforowej
w Katarzyninie za kwotê 38.430

20. budowa wodoci¹gu Gra¿yna-Nielê-
gowo I etap za kwotê 425.066.74

21. opracowano dokumentacjê na bu-
dowê budynku gminnego z mieszka-
niami socjalnymi w Kurzej Górze- re-
alizacja 2008-2009

22. opracowano dokumentacjê na roz-
budowê obiektu szko³y w Kokorzynie
realizacja 2008-2009

23. opracowano dokumentacje rozbu-
dowy i adaptacji szko³y w Turwi reali-
zacja 2008-2010

24. opracowano dokumentacjê przebu-
dowy starej szko³y w Turwi na miesz-
kanie realizacja 2008-2009

Wiele zadañ realizowanych na terenie
gminy nie ma charakteru inwestycyjne-
go i dlatego nie s¹ tutaj wymienione-
podkre�liæ nale¿y, ¿e wykonano wiele
prac remontowych na drogach, obiek-
tach, boiskach, �wietlicach, hydrofor-
niach czy oczyszczalniach.
£¹czne nak³ady na inwestycje w roku
2007 wynios³y 5.872.478, co stanowi
18,25% bud¿etu gminy Ko�cian.

Henryk Bartoszewski
Zastêpca Przewodnicz¹cego

Porozumienia
Ziemia Ko�ciañska, Wójt Gminy Ko�cian

dok. ze str. 3

Z Gminy Ko�cian Przygotowania do nowych zadañ
ne, bo tylko one mog¹ zapewniæ reali-
zacjê zadañ. St¹d rok 2007 po�wiêco-
no na przygotowania  projektów pod
nowe rozdanie �rodków z UE. Bêdzie-
my sk³adaæ wnioski na drogi, kanaliza-
cjê, odnowê wsi. Ale obok tzw. "twar-
dych" projektów my�limy tak¿e o innych
sferach dzia³alno�ci: o rozwoju turysty-
ki w ramach "Wielkopolski Go�cinnej" z
programu "Leader +", o rozwoju bazy
sportowej i rekreacyjnej (boisko wielo-
funkcyjne w Krzywiniu, pla¿a w Cicho-
wie), o pomocy osobom niepe³nospraw-
nym (projekt stworzenia Zak³adu Aktyw-
no�ci Zawodowej w Jerce, mieszkania
chronione). Wa¿nym partnerem gminy
jest samorz¹d powiatowy, tak¿e woje-
wódzki. W roku 2007 uda³o siê razem
ze Starostwem przebudowaæ dwie uli-
ce w centrum Lubinia i drogê w £uszko-
wie. Liczymy na dalsz¹ dobr¹ wspó³pra-
cê, nie tylko w tematyce drogowej, ale
te¿ na realizacjê projektu powiatowego
"Romantyczne �cie¿ki Rowerowe".
W roku 2007, 1 czerwca na ogólnog-
minnym Dniu Dziecka otwarto kolejn¹
atrakcjê gminy "Kolejkê Parkow¹ w Ci-
chowie". Du¿o uwagi po�wiêcamy roz-
wojowi gospodarki w gminie. Czynione
s¹ przygotowania do utworzenia kolej-
nych "Stref Rozwoju Gospodarczego"
(w £uszkowie i Lubiniu), a tak¿e w przy-
gotowaniu jest budowa farmy wiatraków
energetycznych "Elektrownia Krzywiñ"
na pograniczu ¯elazna i Bielewa.
Dzia³ania te maj¹ zapewniæ pracê
mieszkañcom gminy i dochody podat-
kowe do bud¿etu gminy. Wiêksze do-
chody umo¿liwi¹ szybsz¹ realizacjê po-
trzeb mieszkañców. A po to jeste�my
powo³ani.

Pawe³ Buksalewicz
Zastêpca Przewodnicz¹cego

Porozumienia Ziemia Ko�ciañska,
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiñ

opowie�ciami o swoich pasjach zawo-
dowych i prywatnych, historii Zak³adu i
Stacji Badawczej w Turwi, a tak¿e o
patronie Parku Krajobrazowego gen.
Dezyderym Ch³apowskim. Wyst¹pienia
zaproszonych go�ci maj¹ siê staæ tra-
dycj¹ zebrañ Ko³a, co pozwoli zapoznaæ
jego cz³onków z ró¿nymi aspektami hi-
storii, przyrody i ¿ycia codziennego Zie-
mi Ko�ciañskiej.
Kolejn¹ czê�æ spotkania zajê³y sprawy
organizacyjne. Wójt Henryk Bartoszew-
ski  poinformowa³ o dzia³alno�ci Urzê-
du, o istotnych zmianach w jego funk-

cjonowaniu, oraz przyjmowanych pla-
nach rozwoju Gminy. Dyskutowano tak-
¿e o mo¿liwo�ciach aktywno�ci ko³a w
zakresie organizacji imprez �rodowisko-
wych, uczestnictwa cz³onków Ko³a w
pracach nad opracowywaniem planów
strategicznych rozwoju Gminy i wspo-
magania spo³eczno�ci wiejskich w po-
dejmowanych przez nie inicjatywach.
Ostatni¹ czê�æ wype³ni³ wspólny �piew
kolêd oraz wêdruj¹cy z r¹k do r¹k op³a-
tek wraz z pe³nymi ciep³a i rado�ci
¿yczeniami.

Wojciech Kowalkowski

W �wi¹tecznym nastroju

Z ¿ycia Ko³a Gminy  Ko�cian
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Bud¿et Gminy  �migiel na rok 2007 po
stronie wydatków wynosi³ 36 662 864,91
z³ przy jednoczesnym za³o¿eniu 5,21%
deficytu - czyli kwoty 2 908 881z³. �rod-
ki finansowe wydatkowali�my w sposób
zrównowa¿ony, kontynuuj¹c rozpoczê-
te i inicjuj¹c nowe inwestycje.
W�ród najistotniejszych zadañ zrealizo-
wanych w ubieg³ym roku na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ inwestycje drogowe.
Wymieniæ tu nale¿y m.in. przebudowê
ulic Polnej i Po³udniowej, gdzie po³o¿o-
na zosta³a nawierzchnia bitumiczna,
wykonano odwodnienie i dojazdy do
posesji. Przy ul. Po³udniowej po³o¿ony
zosta³ tak¿e 400-metrowy odcinek ka-
nalizacji deszczowej wraz ze studniami.
Wykonali�my kompleksow¹ moderniza-
cjê ulicy Reymonta k³ad¹c, zgodnie z
zaleceniami konserwatorskimi, na-
wierzchniê z kostki kamiennej i kamie-
nia polnego, buduj¹c chodniki, parking,
odwodnienie oraz czê�ciowo wymienia-
j¹c kanalizacjê i sieæ wodoci¹gow¹. Uli-
ca S³owackiego pokryta zosta³a nowym
dywanikiem asfaltowym. Wspólnie z sa-
morz¹dami powiatu ko�ciañskiego i
województwa wielkopolskiego przebu-
dowali�my niebezpieczny zakrêt w Sp³a-
wiu, drogê we wsi Wonie�æ, a tak¿e kon-
tynuowali�my budowê chodnika w Kar-
�nicach. Koszt wymienionych przedsiê-
wziêæ zamyka siê kwot¹ ponad 3 mln z³
Prowadzili�my dalsze prace przy zada-
niu pod nazw¹ przebudowa i moderni-
zacja targowiska, przeznaczaj¹c na nie
�rodki w wysoko�ci 300 tys z³
Znacz¹ce wydatki ponie�li�my na infra-
strukturê wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹.
W ramach tego zadania unowocze�nio-
no ujêcie wody pitnej w Broñsku, wypo-
sa¿aj¹c je w wysokiej jako�ci agregat
pr¹dotwórczy. Kontynuowali�my te¿
modernizacjê stacji wody w Przysiece

Bud¿et �migla w 2007 roku
Polskiej, zwodoci¹gowali�my Osiedle
Braci Polskich oraz ulice: Wiatrakow¹ i
Ko�ciañsk¹, rozpoczêli�my budowê sie-
ci wodoci¹gowej z Morownicy do �mi-
gla oraz 300-metrowy odcinek kanaliza-
cji ogólnosp³awnej w mie�cie. Ponadto
przygotowane zosta³y dokumentacje
techniczne zarówno dla budowy syste-
mu kanalizacyjnego na terenie miasta i
gminy jak i umo¿liwiaj¹ce w 2008 roku
wodoci¹gowanie wsi Zygmuntowo, bu-
dowê sieci wodoci¹gowej na odcinku
Przysieka Polska-Wonie�æ. £¹cznie

wydatkowali�my na ten cel z bud¿etu
kwotê oko³o 1 700 000 z³
W trosce o poprawê jako�ci ¿ycia kul-
turalnego na wsiach w naszej Gminie,
obok bie¿¹cych remontów, prowadzili-
�my szereg prac modernizacyjnych w
budynkach �wietlic wiejskich. Objê³y one
m.in. remonty dachów, kuchni, sanita-
riatów, wymianê okien i drzwi. Dla wsi
Parsko ze �rodków bud¿etowych zaku-
piony zosta³ lokal mieszkalny z przezna-
czeniem na �wietlicê wiejsk¹. Zakoñczy-
li�my tak¿e rozbudowê �wietlicy wiej-
skiej w Morownicy za kwotê oko³o 500
000 z³.
Rozwijaj¹c infrastrukturê sportow¹ do-
koñczyli�my rozbudowê bazy sportowej
przy boisku w �miglu, Kontynuowali�my
budowê obiektu socjalno-magazynowe-

go dla obs³ugi terenu sportu i rekreacji
w Starym Bojanowie oraz rozbudowali-
�my budynek �wietlicy wiejskiej w Cza-
czu o magazyn na sprzêt sportowy. Roz-
poczête zosta³y równie¿ prace przy uno-
wocze�nieniu boiska ogólnosportowe-
go przy ulicy Ko�ciuszki w �miglu.
W�ród wydatków inwestycyjnych na
poprawê bazy o�wiatowej w Gminie na
uwagê zas³uguje oddanie do u¿ytku sali
gimnastycznej z zapleczem socjalnym
przy budynku szkolnym w Starej Przy-
siece Drugiej, oraz zakoñczenie inwe-
stycji pod nazw¹: odnowienie elewacji
na budynku szkolnym w Bronikowie. W
budynkach przedszkoli w Starym Boja-
nowie i �miglu dokonali�my niezbêdnej
przebudowy i modernizacji zaplecza
kuchennego.
W I kwartale ubieg³ego roku O�rodek
Pomocy Spo³ecznej w �miglu przepro-
wadzi³ siê do nowoczesnego, spe³nia-
j¹cego wymagane standardy, obiektu
przy ulicy Ko�ciañskiej.
W minionym roku rozpoczêli�my tak¿e
kompleksowy remont pomieszczeñ biu-
rowych Urzêdu Miejskiego, który obj¹³
m.in. wymianê przestarza³ej sieci kom-
puterowej, od jej sprawno�ci bowiem
zale¿y pomy�lne wprowadzenie elektro-
nicznego obiegu dokumentów.
Trudno w kilku s³owach szczegó³owo
przedstawiæ wszystkie zadania jakie
wespó³ z Rad¹ Miejsk¹ �migla zreali-
zowali�my w roku 2007 na terenie na-
szej Gminy. Zaprezentowana informa-
cja dotyczy wybranych dzia³añ podjêtych
przez �migielski samorz¹d w pierwszym
roku nowej jego kadencji.

Wiktor Snela
Cz³onek Zarz¹du Porozumienia

Ziemia Ko�ciañska, Burmistrz �migla

Inwestcje drogowe w �miglu.

9 grudnia 2007 roku w sali sportowej
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Racocie odby³y siê kolejne Mistrzo-
stwa Gminy Ko�cian w pi³ce siatkowej.
Wzorem roku ubieg³ego, Ko³o Gminy
Ko�cian Stowarzyszenia Porozumienie
Ziemia Ko�ciañska wystawi³o zespó³
gotowy do walki o najwy¿sze laury. Nie-
stety w tym razem przyst¹pi³ do rozgry-
wek os³abiony brakiem dwóch podsta-
wowych zawodników: Stefana Jawor-
skiego i Adama Cichockiego, którym
wa¿ne obowi¹zki nie pozwoli³y na
wsparcie dru¿yny. Niespodziewanie na
wezwanie Wójta przyby³ z odsiecz¹ pro-
sto z Turnieju Kwalifikacyjnego na Wê-
grzech Wojciech Ziemniak, na³adowa-
ny pozytywn¹ energi¹ i w pe³ni przygo-

towany teoretycznie (po obserwacji pol-
skiej reprezentacji). Na boisku okaza³o

siê, ¿e godziny spêdzone w ³awach po-
selskich nie wp³ynê³y negatywnie na for-
mê pos³a-siatkarza.

 W fazie eliminacyjnej zmierzyli�my siê
z dru¿yn¹ z Wyskoci. Odniesione zwy-
ciêstwo pozwoli³o nam awansowaæ do
strefy fina³owej, gdzie przysz³o siê zmie-
rzyæ z silnymi dru¿ynami z Racotu i Wi-
dziszewa. I tak jak w poprzednich Mi-
strzostwach, równie¿ tym razem zabra-
k³o trochê umiejêtno�ci i zgrania aby
powalczyæ o najwy¿sze cele. Po dwóch
pora¿kach, przypad³o nam w udziale
najni¿sze miejsce na podium. Na uwa-
gê zas³uguje zró¿nicowanie wiekowe
zawodników, od ucznia szko³y podsta-
wowej do zbli¿aj¹cego siê do zas³u¿o-
nej emerytury.  Po odebraniu pucharu i
dyplomu oraz mocnym postanowieniu
podjêcia systematycznych treningów
przez niektórych cz³onków naszego ze-
spo³u rozstali�my siê z nadziej¹ na lep-
szy wynik w kolejnych mistrzostwach..

Wojciech Kowalkowski

Znowu na podium

Na zdjêciu: Wojciech Kowalkowski, Wojciech
Ziemniak, Henryk Bartoszewski, Pawe³ Kacz-
marek, Miko³aj Micha³owski, Adam Micha³ow-
ski, Dawid Kowalkowski.
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G³uchowo -Niemcy - Holandia - Belgia - Francja -G³uchowo

III Wyprawa Motocyklowa (2)

Bo¿ena Stró¿yk

Spacer nad Sekwan¹ w�ród malarzy i
handlarzy starymi ksi¹¿kami zachwyca,
przenosi w zupe³nie inny wymiar rzeczy-
wisto�ci. Nad brzegiem rzeki sporo pik-
nikuj¹cych, z butelk¹ wina, owoca-
mi�uliczni kuglarze, kloszardzi koczu-
j¹cy na trawnikach i przepiêknie wygl¹-
daj¹ce kobiety  wychodz¹ce z Ritza.

Kontrasty, wszystko to stanowi swoisty
klimat miasta, który dla mnie motocy-
klistki z Polski maluje niebanalny obraz
w �wiadomo�ci.
Emocjonalnym wyhamowaniem by³ dla
mnie spacer  po Cmentarzu Piere-La-
chaise. W wiêkszo�ci zwiedzaj¹cych to
Polacy.  Tu mo¿na zapaliæ �wieczkê na
grobie Fryderyka Chopina, Heloizy i
Abelarda, Jamesa  Morrisona, posk³a-
daæ my�li i zwyczajnie odpocz¹æ.  Wra-
¿enia z filmu: "Niczego nie ¿a³ujê- Edith
Piaf" zaprowadzi³y mnie na jej grób.
Z Pary¿a ruszyli�my w dolinê Loary,
chcieli�my zobaczyæ zamki. Wyjazd ze
stolicy Europy, okaza³ siê nie lada za-
daniem, bowiem nie ma tu ringu, tylko
trzeba szukaæ samemu wyjazdu na au-
tostradê, poza tym Francuzi pisz¹ na-
zwy miejscowo�ci, a  nie zaznaczaj¹
numeru dróg, no i ten  straszny chaos
na drodze. Moje kilka lat w dru¿ynie
harcerskiej  i umiejêtno�æ orientacji w
terenie okaza³a siê bardzo przydatna.
Ma¿ pilotowa³ i nie�le mu sz³o, mieli�my
tylko mapê i kierowali�my siê na kierun-
ki. Po trzech godzinach krêcio³y zjecha-
li�my na trasê do Orleanu. Droga by³a
trudna, poniewa¿ pada³o, a w pewnym
momencie zacz¹³ padaæ grad. Lód wiel-
ko�ci paznokcia pada³ z tak¹ si³¹, ¿e
uderzenia robi³y siniaki na nogach, a w
dodatku nie by³o na tym odcinku pobo-
cza, nie mogli�my zjechaæ, ¿eby prze-
czekaæ. Zanim dojechali�my do  Tours,
wypogodzi³o siê, zapowiada³a siê piêk-
na pogoda. Miasteczko to stanowi³o
doskona³a bazê wypadow¹ na spacery

po okolicznych zamkach. Usse, Chinon,
Langeais, Azay, Sache, Vilandry. Na-
stêpnie przenie�li�my siê do Blois, i
zwiedzali�my Chenocen, zamek wybu-
dowany na mo�cie rzeki Cher z cudow-
nymi pokojami Ludwika XIV Amblois z
grobowcem Leonada da Vinci i Cham-
bord z  niezliczon¹ ilo�ci¹ kominków i

klatk¹ schodo-
wa tak skon-
struowan¹, ¿e
osoby wcho-
dz¹ce na scho-
dy z 4 pozio-
mów, widz¹ siê
ale nigdy siê nie
spotkaj¹. Kolej-
ny fenomen
konstrukcyjny
Leonarda da
Vinci. Przecud-
ne symetryczne
ogrody, w któ-
rych mo¿na
spokojnie po-
czytaæ   historiê

                                      zamku.   To   te
                                  wiêksze zamki,
odwiedzane przez turystów. Najwiêksz¹
rado�æ jednak, rado�æ z odkrywania
maj¹ te ma³e zameczki, schowane,
gdzie� w g³êboko w lesie. Podró¿uj¹c
od zamku do zamku motocyklem, za-
chwycaj¹c siê podzamczami i domka-
mi wykutymi w skale, mo¿na poczuæ kli-
mat czasów �wietno�ci w³adców Fran-
cji.
Zadziwiaj¹ce jest to, ¿e ¿yj¹ one w³a-
snym ¿yciem, zarabiaj¹c na siebie, s¹
w �wietnym stanie. Jedne maj¹ prywat-
nych w³a�cicieli, inne pañstwo kupi³o i
przejê³o pieczê nad dziedzictwem kul-
tury, a u nas tyle piêknych dworków po-
pad³o w ruinê.
Przywie�li�my z Francji prócz zachwy-
caj¹cych wspomnieñ, dwa olejne obra-
zy a p³ótnie, zwiniête z rulon i przymo-
cowane do kierownicy motocykla, kilka
starych p³yt Edit Paiaf, doskona³e per-
fumy kupione na Polach Elizejskich,
butelkê dobrego czerwonego wina z re-
gionu Bordo, kilka adresów e-mailo-
wych, poznanych w podro¿y motocykli-
stów i wiarê w sens takiego podró¿o-
wania. Ponad cztery tysi¹ce kilometrów
w siode³ku motocykla zamiast GPSa
przyklejona kartka na szybê, gdy stali-
�my na rozdro¿u, w³a�ciwy kierunek
pokaza³ nam do granicy niemieckiej kie-
rowca Suzuki, który by³ naszym prze-
wodnikiem przez blisko 50 kilome-
trów�zupe³nie bezinteresownie.
Zrozumia³am te¿ dlaczego w³a�nie
Pary¿ wybra³a wielka emigracja na miej-
sce swojej tu³aczki, dlaczego w literatu-
rze, sztuce i architekturze tak bardzo

Mariusz Stró¿yk pod  zamkiem Usse.

Polacy siê wzorowali na tym co Francu-
skie.
Za rok chcia³abym dotrzeæ do Marsylii i
poje�dziæ na swoim dragu po Lazuro-
wym Wybrze¿u. Dla mnie, motocyklist-
ki, wiejskiej nauczycielki, która je�dzi
trzeci sezon, po dwudziestoletniej prze-
rwie, stanowi³o to nie lada wezwanie.
Pokonuj¹c kilometry zmagam siê z w³a-
snymi s³abo�ciami, zmêczeniem, ale
satysfakcja, gdy wracam do domu jest
wielk¹ nagrod¹. Podró¿owanie motocy-
klem, to doskona³a ku�nia charakterów,
umacnianie osobowo�ci, które pomaga
w zwyk³ym ¿yciu pomiêdzy sezonami.
Problemy staj¹ siê  prostsze i zawsze
do rozwi¹zania.

Renata Majorek

Drzewo

Wiatr przewróci³ drzewo
Z korzeniami
Nie by³o stare
By³o nasze

Gdy dorasta³y�my z siostr¹
Upiêksza³o nasz betonowy �wiat
Zza firanki

Jego li�cie
Jak s³owa wiersza
Mówi³y co dzia³o siê z nim
W nim

Wiosn¹
Jak ca³y �wiat
Budzi³o siê do ¿ycia
Manifestuj¹c soczystymi p¹kami,
¯e lato i beztroskie chwile
Ju¿ tu¿, tu¿.

Jesieni¹
Mieni³o siê tysi¹cem kolorów
A zim¹ oszronione
Jakby w watê przyodziane.

Dzi� umar³o w Wielki Pi¹tek
Jak Pan na krzy¿u
�.

W cierpieniu nadzieja
Obietnica nowego ¿ycia.
Alleluja!

Chrystus Ukrzy¿owany. Katedra w Pradze.
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   Konkurs dla czytelników

Racot w Halle

�Jantar� w Berlinie

Prawid³owe odpowiedzi na pytania zapisz na kartce pocztowej i prze�lij na adres: Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia
Ko�ciañska, ul. Iwaszkiewicza 5, 64-000 Ko�cian do 30 kwietnia 2008 roku. W�ród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy
nagrody.

Prawid³owe odpowiedzi na pytania zawarte w konkursie z numeru 7  biuletynu to: 1. zielonym, 2. �w. Wawrzyñca, 3. Ada-
ma Tomaszewskiego. Spo�ród czytelników, którzy nades³ali prawid³owe odpowiedzi nagrody wylosowali: Renata Zawartow-
ska z Krzywinia, Maria Buksalewicz z Ko�ciana, Henryk Linke z Ko�ciana, Alicja Strzelczyk ze Starego Bojanowa, Renata
Wasek z Czempinia. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Nagrody dostarczymy na adres domowy. (J.�.)

1) Adam Mickiewicz napisa³ "Redutê
Ordona" :

a) w Kopaszewie
b) w Choryni
c) w Turwi

2) Pa³ac w Czempiniu zosta³ wybudo-
wany w stylu:

a) gotyckim
b) renesansowym
c) barokowym

3) Genera³ Kazimierz Grudzielski
uczestnik Powstania Wielkopolskiego
urodzi³ siê:

a) w Choryni
b) w Turwi
c) w �miglu

43-osobowa grupa kibiców, g³ównie z
gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Racocie, a tak¿e z Gimnazjum nr 5 z
Leszna, gimnazjum w Borku Wlkp i Sta-
rej Przysiece oraz wychowanków z Do-
mów Dziecka we Wschowie i w Bodze-
wie, wziê³a udzia³ w 37 zagranicznym
wyje�dzie SKS-u "JANTAR" w Racocie.
Tym razem by³ to 2-dniowy wyjazd na
olimpijski turniej kwalifikacyjny siatka-
rek, który odbywa³ siê w Westffalen -

Halle w Niemczech. Byli�my �wiadka-
mi dwóch najwa¿niejszych meczy elimi-
nacyjnych Polek: z Holenderkami (3-1)
oraz z Niemkami (3:2). Ten drugi mecz
dostarczy³ kilkutysiêcznej widowni hali
"GARRY WEBER" niesamowitych emo-

SKS "JANTAR" w Racocie zorganizo-
wa³ kolejny - ju¿ 38 wyjazd zagranicz-
ny. Tym razem by³ to wyjazd do Berlina
na Mistrzostwa �wiata w £y¿wiarstwie
Szybkim w Wielobojach. W 32- osobo-
wej grupie byli przede wszystkim
uczniowie z gimnazjum w Racocie ale
tak¿e m³odzie¿ z Warsztatów Terapii
Zajêciowej w Ko�cianie oraz wychowan-
kowie z Domu Dziecka w Bodzewie.
Niestety polscy reprezentanci: Katarzy-
na Wójcik oraz Konrad Nied�wiedzki nie

cji. Nikt nie przewidzia³ takiej dramatur-
gii przebiegu spotkania. Niemkom po-
maga³a oczywi�cie publiczno�æ oraz �
spiker zawodów, który co chwile podry-
wa³ publiczno�æ do dopingu. Po chwilo-
wym za³amaniu formy siatkarek oraz
nas na trybunach w trzecim i na pocz¹t-
ku czwartego seta, na szczê�cie nast¹-
pi³o przebudzenie, które szczê�liwie
skoñczy³o siê dla naszej dru¿yny, a my
d³ugo na trybunach radowalismy siê ze
zwyciêstwa.
Nasza grupa cieszy³a siê sympati¹ wi-
downi, obs³ugi i ochrony obiektu, oraz
miejscowych mediów w zwi¹zku z kul-
turalnym, ale g³o�nym i spontanicznym
dopingiem. Wyrazem tego by³o za-
mieszczenie zdjêcia kibicuj¹cych dziew-

odegrali wielkiej roli w zawodach i nie
awansowali do fina³ów. Zarówno na lo-
dzie jak i na trybunach "brylowali" Ho-
lendrzy oraz Norwegowie. Zawodnicy
tych krajów zdobyli wiêkszo�æ medali.
Tak¿e na trybunach kibice tych krajów
pokazali jak mo¿na wspólnie siê bawiæ
na tego typu zawodach. Uczestnicy wy-
jazdu spotkali siê w Berlinie z najlep-
szym polskim panczenist¹ Paw³em Zyg-
muntem (4-krotnym olimpijczykiem)
oraz Kazimierzem Kowalczykiem -wice-

prezesem PKOL-u i równocze�nie sze-
fa misji olimpijskiej na igrzyska w Vann-
cuver. Wielkim prze¿yciem da wszyst-
kich by³a jednak mo¿liwo�æ obejrzenia
z³otego medalu olimpijskiego z IO w Mo-
nachium, który pokaza³ uczestnikom
wyjazdu mieszkaj¹cy w Berlinie od 38
lat Jerzy Kaczmarek- z³oty medalista
dru¿yny floretowej. Mistrz olimpijski z
Monachium chêtnie przyj¹³ zaproszenie
na przyjazd do Racotu.

Wojciech Ziemniak

cz¹t na pierwszej stronie turniejowego
biuletynu. Doceni³y nas tak¿e nasze
siatkarki, które po meczach chêtnie fo-
tografowa³y siê z nami oraz udzieli³y
wielu autografów na koszulkach oraz
pi³kach.

Wojciech Ziemniak

Kibice z Racotu w biuletynie zawodów.


