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Reklama

DNI ŒMIGLA
pi¹tek 30 maja

1100 – 1200 korowód postaci bajkowych ulicami miasta
1200 – 1300 konkursy czytelnicze (bibioteka)
1300 – 1500 przedstawienia teatralne bajek (sala widowiskowa)
1500 – 1600 bajkowa dyskoteka (ko³o przy Centrum)
1500 turniej siatkówki dziewcz¹t i ch³opców dla gimnazjalistów gminy Œmigiel (boiska trawiaste przy Centrum)
1700 – 1830 pokaz mody (sala widowiskowa)
1900 – 2030 koncert kapeli podwórkowej „POD RYDLEM” z Kleczewa (teren ko³o wiatraków)
2030 – 0100 dyskoteka po³¹czona z koncertem zespo³u “The MC Park” (teren ko³o wiatraków)

sobota 31.05.2003 r.

1000 Indywidualny Turniej w Tenisie Sto³owym (sala œrednia szko³y podstawowej w Œmiglu)
1500 – 1700 Koncert wykonawców z naszej gminy (teren ko³o wiatraków)
1500 Turniej Pi³karski „Old Boy” (stadion)
1500 – 1700 Indywidualny Otwarty Turniej Strzelecki dla dzieci i m³odzie¿y (strzelnica KBS)
1600 – 1700 Uroczysta Sesja Rady Miejskiej (sala widowiskowa)
1700 – 1900 Promocja regionalnej kuchni (sala kinowa)
1700 – 1900 Turniej Strzelecki dla doros³ych (strzelnica KBS)
1700 – 1830 koncert Orkiestry Rozrywkowej „KURCBEND” z Rybnika (teren ko³o wiatraków)
1900 – 2000 koncert Orkiestry Dêtej OSP w Œmiglu (teren ko³o wiatraków)
2000 – 0100 zabawa taneczna do tañca przygrywa zespó³ „HOLIDAY’S” (teren ko³o wiatraków)

niedziela 01.06.2003 r.

1100 Turniej Szachowy dla mieszkañców gminy Œmigiel (aula Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu)
1400 – 1600 zabawy rekreacyjno – sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (plac lodowiska przy ul. Koœciuszki i boiska

trawiaste obok lodowiska)
1400 – 1520 blok estradowy – Ruperto i Rico – zawodowi klauni (teren ko³o wiatraków)
1520 – 1900 blok konkursów i zabaw dla dzieci – Ruperto i Rico (teren ko³o wiatraków)
1900 – 2030 koncert kapeli „PO ZAGONACH” z Grodziska Wlkp. (teren ko³o wiatraków)
1900 – 0000 zabawa taneczna – „TIC TAK” (teren ko³o wiatraków)

Imprezom  towarzyszyæ bêd¹ przeja¿d¿ki bryczkami, kucami, stoiska handlowe, stoiska promuj¹ce lokalne firmy i inne atrak-
cje.
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VII Sesja Rady Miejskiej Œmigla odby³a
siê 25 kwietnia br. Obecnych na niej by³o
14 radnych. Po informacjach przewod-
nicz¹cego rady i burmistrza o ich pracy
w okresie miêdzy sesjami, przewodnicz¹-
cy przedstawili sprawozdania z prac ko-
misji. Burmistrz J. Cieœla odczyta³ spra-
wozdanie z wykonania bud¿etu gminy
Œmigiel za rok 2002, skarbnik D. Marci-
niak- Uchwa³ê Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu dotycz¹c¹ wyko-
nania bud¿etu, radny Z. ̄ aczyk- wniosek
komisji rewizyjnej Rady Miasta Œmigla
o udzielenie absolutorium burmistrzowi
Œmigla za rok 2002, radca prawny Urzê-
du Miejskiego w Œmiglu Kamila £awec-
ka - uchwa³ê Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu w sprawie wyra-
¿enia opinii o wniosku komisji rewizyj-
nej Rady Miejskiej Œmigla. Rada Miejska
podjê³a uchwa³ê w sprawie udzielenia
absolutorium burmistrzowi Œmigla z wy-
konania bud¿etu gminy Œmigiel za 2002
rok.
Poza tym Rada Miejska podjê³a uchwa³y
w sprawach:
 a) zmian w bud¿ecie gminy Œmigiel na

rok 2003.
Zmiany te podyktowane by³y zakoñ-
czeniem prac nad bilansem roku
2002. Ze sprawozdañ i bilansu wyni-
ka, ¿e „wolne œrodki” z lat poprzed-
nich – tzw. nadwy¿ka bud¿etowa
przypadaj¹ca na rok 2003- to kwota
1.197.844 z³. Po wprowadzeniu jej do
planowanych przychodów kwota kre-
dytu, który ma pobraæ gmina, zmniej-
szy siê do wysokoœci 266.254 z³

b) wyra¿enia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomoœci gruntowej
o powierzchni 0,40 ha, po³o¿onej
w Szczepankowie, oznaczonej nr
ewid. 42.

c) zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej na budowê ka-
nalizacji ogólnosp³awnej z przykana-
likami - Koszanowo Œmigiel. Postano-
wiono zaci¹gn¹æ po¿yczkê w wysoko-
œci 260.000 z³ na dofinansowanie
w/w zadania,

d) utworzenia obwodów g³osowania
w szpitalach w celu przeprowadzenia
g³osowania w referendum ogól-
nokrajowym. Utworzono dodatkowe
obwody w szpitalu w Œmiglu i Wonie-
œciu.

e) stanowienia o kierunkach dzia³ania
burmistrza Œmigla.

Rada Miejska, uznaj¹c zasadnoœæ utwo-
rzenia oddzielnego podregionu leszczyñ-
skiego w Nomenklaturze Jednostek Te-
rytorialnych do celów statystycznych
(NTS), zobowi¹za³a burmistrza Œmigla
do podjêcia wszelkich czynnoœci
popieraj¹cych wniosek prezydenta mia-
sta Leszna oraz starostów powiatów
gostyñskiego, koœciañskiego, lesz-
czyñskiego i rawickiego skierowany do
prezesa Rady Ministrów Leszka Millera
w sprawie w³¹czenia podregionu lesz-
czyñskiego do systemu NTS, w sk³ad któ-
rego wchodzi³yby jednostki samorz¹du
terytorialnego by³ego woj. leszczyñskie-
go.

Skarbnik gminy – Danuta Marciniak,
przedstawi³a sprawozdanie z wp³ywu po-
datków do kasy gminy od osób prawnych
i fizycznych w I kwartale 2003 r. Wyni-
ka³o z niego, ¿e podatki od nieruchomo-
œci od osób prawnych wp³ynê³y w 24 %,
podatki od nieruchomoœci od osób fizycz-
nych w 19%, podatek rolny od osób praw-
nych i osób fizycznych po 23%, podatek
od œrodków transportowych od osób
prawnych - 44%, podatek od œrodków
transportowych od osób fizycznych –
32%, udzia³ w podatku dochodowym od
osób fizycznych w 18%.
W wolnych g³osach i wnioskach so³tys
wsi Niet¹¿kowo – T.Wasielewski zapro-
ponowa³, aby umo¿liwiæ mieszkañcom
udzia³ w dyskusji podczas podejmowania
uchwa³, popar³ przyst¹pienie burmistrza
do przetargu o ziemiê w Niet¹¿kowie
oraz powiêkszenie obwodów do g³oso-
wania. Zapyta³, czy opinia mieszkañców
wsi Szczepankowo w sprawie zbycia ich
nieruchomoœci, by³a pozytywna i kto
pobierze œrodki jej sprzeda¿y. Wniosko-
wa³, aby uchyliæ uchwa³ê z 1996 roku,
która stwierdza, ¿e pieni¹dze ze sprze-
da¿y nieruchomoœci w danej wsi maj¹
trafiæ do kasy Rady So³eckiej tej wsi.
W odpowiedzi przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Jan Józefczak stwierdzi³, ¿e
w ca³ym powiecie koœciañskim przyjête
jest, ¿e mieszkañcy zabieraj¹ g³os w dys-
kusji dopiero w punkcie – wolne g³osy
i wnioski. Potwierdzi³, ¿e przewodnicz¹-
cy mo¿e udzieliæ g³osu mieszkañcom
wczeœniej, ale wczeœniejszych doœwiad-
czeniach podj¹³ decyzjê, ¿e nad uchwa-
³ami dyskutuj¹ tylko radni.

Przewodnicz¹cy poinformowa³ te¿ zebra-
nych, ¿e opinia mieszkañców Szczepan-
kowa dot. zbycia nieruchomoœci jest po-
zytywna. Skarbnik gminy poinformowa-
³a, ¿e dochód ze sprzeda¿y nieru-
chomoœci w Szczepankowie stanowi do-
chód bud¿etu gminy.
Kolejne pytanie T. Wasielewskiego doty-
czy³o tego, czy rekompensata z tytu³y
podatku od œrodków transportu jest rów-
na tzw. „subwencji drogowej”. W odpo-
wiedzi skarbnik stwierdzi³a, ¿e jest to
bardzo trudne do orzeczenia, poniewa¿
wydzia³ komunikacji przeniesiono do
Koœciana, w zwi¹zku z czym nie potrafi
na to pytanie odpowiedzieæ.
So³tys Wasielewski pyta³ równie¿ o to,
czy wojewoda dokona³ zwrotu pieniêdzy
za konserwacjê oœwietlenia ulic. Skarb-
nik odpowiedzia³a twierdz¹co. Ostatnie
pytanie  T. Wasielewskiego dotyczy³o
kwoty, o jak¹ wzrós³ podatek od nie-
ruchomoœci po zmianie deklaracji podat-
kowej. W odpowiedzi skarbnik przypo-
mnia³a, ¿e procent wp³ywów tego podat-
ku za I kwarta³ jest najni¿szy, a jedn¹
z przyczyn jest fakt, ¿e wielu mieszkañ-
ców jest w trakcie za³atwiania formalno-
œci zminiaj¹cych klasyfikacjê ich grun-
tów. Konkretn¹ opiniê na ten temat
skarbnik obieca³a wydaæ po pó³roczu.
Burmistrz podziêkowa³ radzie za jedno-
myœlnie udzielone absolutorium i zapew-
ni³, ¿e do³o¿y wszelkich starañ, aby obec-
ny bud¿et by³ realizowany w prawid³owy
sposób. Popar³ równie¿ stanowisko
przewodnicz¹cego co do dyskusji pod-
czas podejmowania uchwa³.
Kierownik Oœrodka Kultury Fizycznej
i Rekreacji Z. Ratajczak poinformowa³
radê o wyjeŸdzie sportowców i delegacji
Urzêdu Miejskiego do Neufchateau
w ostatnich dniach maja br.
Na zakoñczenie dyrektor Centrum Kul-
tury Eugeniusz Kurasiñski poprosi³ rad-
nych, aby wszelkie oferty pracy, o któ-
rych wiedz¹, zg³aszali do Gminnego Cen-
trum Informacji i zaprosi³ wszystkich na
I Regionalny Festiwal Piosenki Dzieciê-
co – M³odzie¿owej „Muzol” organizowa-
ny przez Centrum Kultury wspólnie
z Jarociñskim Oœrodkiem Kultur y
w dniach 1 – 3 maja br.
Na koniec przewodnicz¹cy rady poda³
termin najbli¿szej sesji.

(red.)

VII Sesja Rady Miejskiej
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Pierwsza wzmianka o Przy
siece Starej zwanej Przy-

siek¹ Niemieck¹ pojawi³a siê
w Ÿród³ach w 1278 r. Do
1797 r. wieœ by³a w³asnoœci¹
cystersów z Przemêtu. Po ka-
sacji dóbr zakonnych król pru-
ski przekaza³ Przysiekê gene-
ra³owi von Zastrow. Od 1820
wieœ przesz³a na w³asnoœæ hr.
Edwarda Potworowskiego.
Rodzina Potworowskich her-
bu Dêbno przyby³a do Wiel-
kopolski z ziemi sieradzkiej.
Jej gniazdem rodowym by³o
wczeœniej Potworowo w Ra-
domskiem. Najwybitniejszym
przedstawicielem hrabiow-
skiej,kalwiñskiej tzw. starszej
linii rodu by³ Edward z Sien-
na Potworowski urodzony
w 1793 r w Andrychowicach,
zmar³y w 1876 r. w Przysiece
Starej, gdzie zosta³ pocho-
wany. Hr. Edward Potwo-
rowski o¿eni³ siê z Franciszk¹
z Lubowieckich, z któr¹ mia³
troje dzieci, Eleonorê ur.
w 1837 r., zamê¿n¹ z Zygmun-
tem Kurnatowskim, Karolinê
ur. w 1839 r., zamê¿n¹ z Artu-
rem Horwattem oraz syna
Romana ur. w 1844, zm.
w 1864 r. na skutek przejœæ
w powstaniu.

Edward Potworowski by³
oficerem wojsk napoleoñ-
skich. Zosta³ ranny pod Lip-
skiem w 1813 r. Pe³ni³ funkcjê
Marsza³ka Sejmu Prowincjo-
nalnego Wielkiego Ksiêstwa
Poznañskiego oraz by³ do¿y-
wotnim cz³onkiem berliñskiej
Izby Panów. Odznaczono go
polskim Krzy¿em Virtuti Mili-
tari i francuskim Krzy¿em Ka-
walerskim Legii Honorowej –
wrêczonym mu osobiœcie
przez Napoleona po zdobyciu
Smoleñska. Ponadto zosta³ ka-
walerem orderu Œw. Jana
Jerozolimskiego i orderu Or³a
Czerwonego II KL.

Od 1839 r Potworowscy
posiadali równie¿ miejsco-
woœæ Gorzyce i Gorzyczki,
gdzie w 1861 r. dla córki Ka-
roliny Horwattowej wzniesio-
ny zosta³ pa³ac, zaprojektowa-

ny przez Stanis³awa Hebanow-
skiego. Ponadto Edward Po-
tworowski po œmierci syna
Romana ufundowa³ w Przysie-
ce Starej kaplicê grobow¹,
gdzie spoczywa wraz z ¿on¹.

Po œmierci ¿ony Francisz-
ki w 1882 r. wieœ przesz³a
w posiadanie hr. Zygmunta
Kurnatowskiego i córki
hrabiostwa Potworowskich
Eleonory. W 1892 r. Zygmunt
Kurnatowski o¿eni³ siê po raz
drugi z Mari¹ z Miel¿yñskich
z Goœcieszyna, który sta³ siê
od tego czasu g³ówn¹ siedzib¹
Kurnatowskich. Po jego
œmierci Przysiekê Star¹ odzie-
dziczy³ Adam Kurnatowski -
syn Zygmunta i Marii. Pozo-
sta³ on w³aœcicielem wsi a¿ do
wybuchu II wojny œwiatowej.
Zmar³ w 1952 roku w Londy-
nie, gdzie go pochowano. Bra-
cia Adama, Stanis³aw i Zyg-
munt polegli w czasie II woj-
ny œwiatowej. Stanis³aw
Kurnatowski ur. w 1916 r. by³
dowódc¹ plutonu w 17 Pu³ku
U³anów. Zgin¹³ w 1939 r. przy
rozbrajaniu jeñców niemiec-
kich pod Walewicami nad
Bzur¹. Zygmunt Kurnatowski
ur. w 1909 r. by³ ppor. lot. rez.,
s³u¿y³ w 3 pu³ku lotniczym
w Poznaniu. 20 wrzeœnia zo-
sta³ zestrzelony przez Rosjan
w pobli¿u granicy rumuñskiej.
N a s t ê p n i e  p r z e b y w a ³
w Starobielsku. W 1940 r. zo-
sta³  zamordowany przez
NKWD w Charkowie.

R. Ka³ek
foto - autor

Literatura:
Jolanta Goszczyñska „Maj¹tki wielko-
polskie” Tom V powiat koœciañski
Andrzej Kwilecki „Ziemiañstwo wiel-
kopolskie. Miêdzy wsi¹ a miastem.”

Historia rodziny Potworowskich

Kaplica grobowa w parku w Przysiece Starej

Elewacja frontowa z herbem Dêbno - Potworowskich

Krypta grobowa - trumny i sarkofagi
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Brak telewizji, pocz¹tki rozwoju radia
nie zmniejsza³y naturalnego

zapotrzebowania spo³eczeñstwa przed
II wojn¹ œwiatow¹ na dobr¹ rozrywkê,
jak¹ dawa³ sport, czy te¿ rozmaite impre-
zy kulturalne. Mo¿na wiêc zaryzykowaæ
stwierdzenie, ¿e ich brak inspirowa³
ówczesnych ludzi do szukania rozma-
itych dróg i form zaspakajania potrzeb
kulturalnych. Wyra¿a³o siê to m.in. two-
rzeniem rozmaitych organizacji i towa-
rzystw, które potrzeby te realizowa³y.
W ich ramach mieszcz¹ siê m.in. towa-
rzystwa œpiewackie, teatralne, sportowe.
O tym, co w zakresie kultury wówczas
zdzia³ano, dowiadujemy siê dzisiaj z za-
chowanych rozmaitych dokumentów,
plakatów, a tak¿e ówczesnej prasy. Mo¿-
na tu wymieniæ „Gazetê Koœciañsk¹”,
Gazetê Polsk¹”, „Orêdownika Ko-
œciañskiego” i „Orêdownika Œmigielskie-
go”, „Dziennik Œmigielski” itd. W grud-
niu 1896 roku „Gazeta Koœciañska” do-
nosi³a: „W sobotê odby³ siê w Œmiglu
koncert, na którym podziwialiœmy arty-
styczn¹ grê dwóch niewidomych: Her-
mañskiego i Walkowiaka. Pier wszy
okalecza³y na obie rêce, posiada piêkny,
giêtki i mocny tenor, mog¹cy niejednej
scenie dobre us³ugi wyœwiadczyæ. Wyko-
nane przez niego pieœni, po czêœci powa¿-
nej treœci, uczyni³y na publicznoœci g³ê-
bokie wra¿enie, a przy jednym numerze
nawet ³zy siê pokaza³y w oczach s³u-
chaczy. Ale tak¿e na fortepianie okaza³
siê Hermañski zarówno jak i jego towa-
rzysz Walkowiak znakomitym artyst¹;
ich bieg³oœæ w wykonaniu trudnych
utworów ogólny podziw wzbudzi³a.”
 Nie da siê ukryæ, ¿e w latach dwudzie-
stych XX stulecia olbrzymie zaintere-
sowanie budzi³o kino. Organizatorzy
w interesuj¹cy sposób informowali
o repertuarze. W kwietniu 1926 roku
w „Orêdowniku Urzêdowym Powiatu
Œmigielsiego” ukaza³o siê og³oszenie:

„Niebywa³¹ i jeszcze nigdzie nie widzian¹
rzecz wyœwietli nam Kino-Teatr w Œmi-
glu w niedzielê, 18 b.m. o godz. 800 wie-
czorem w Strzelnicy. Film, który ujrzeæ
mamy, to bêdzie pierwszem, najnowszem
arcydzie³em biblijnym p.t. „Królowa nie-
wolników, czyli Ksiê¿yc Izreala”, wielki
dramat epokowy mi³oœci, ³ez i œmierci
w 12 aktach z czasów potê¿nego Egiptu”.
Podobnie w paŸdzierniku 1926 roku in-
formowano, ¿e „Kino-Teatr w Œmiglu
w poniedzia³ek dnia 25 b.m. w sali
strzeleckiej wyœwietli przepiêkny film p.t.
„Cyrk Farini, czyli tajemnica ¿ony naczel-
nika policji”, dramat sensacyjny
w 12 aktach”.
 Szczególnie bogate w najró¿niejsze im-
prezy bywa³y okresy karnawa³ów i œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Jak mo¿na by³o np.
zabawiæ siê w Œmiglu w Nowy Rok 1928
roku? „Dziennik Œmigielski” pisa³: „Do-
k¹d pójœæ w Nowy Rok? Oto pytanie, któ-
re zadaje sobie ka¿dy, kto chce rozpocz¹æ
Rok weso³o, otó¿ na to pytanie powiemy
w krótkim s³owie: kto chcia³ uœmiaæ siê
do rozpuku powinien udaæ siê na przed-
stawienie Towarzystwa Mi³oœników Sce-
ny pt. „M¹¿ z grzecznoœci” Edwarda
Przyby³owicza. Sztukê odegrano b. udat-
nie tak, ¿e co chwila sala wybucha³a œmie-
chem. Przer wy by³y wype³nione
artystycznym koncertem 55 p.p. z Lesz-
na. Publicznoœci stawi³o siê tyle, ¿e za-
brak³o nie tylko miejsc siedz¹cych, ale
poniek¹d i stoj¹cych”. Swoje umiejêtno-
œci i osi¹gniêcia przedstawia³a tak¿e miej-
scowa Szko³a Wydzia³owa, która 19 grud-
nia 1926 roku zorganizowa³a w sali Strzel-
nicy wieczornicê. W programie przewi-
dziano wykonanie licznych pieœni, jak np.
„Œpiew Ojczyzny”,
 „Z tamtej strony jezioreczka” itd. Nie
zabrak³o deklamacji „M³odoœæ Artura
Opmana”, „Koncert nad koncertami”
A. Mickiewicza z akompaniamentem
fortepianu. By³y te¿ æwiczenia rytmicz-

¯ycie towarzyskie
i kulturalne w Œmiglu przed

1939 rokiem

ne „Kwiat Ró¿y” i æwiczenia gimna-
styczne „¯ywe piramidy”. Na zakoñcze-
nie prezentowano przedstawienie „Trze-
wiczki Królowej Jadwigi” w 30 ods³onach
na tle zaprowadzenia przez Polskê chrze-
œcijañstwa na Litwie.
 W Œmiglu dzia³a³o liczne i prê¿ne To-
warzystwo Go³êbi Pocztowych „Orze³
Bia³y”, które w dniu 19.07.1936 roku
zorganizowa³o konkurs starych go³êbi
pocztowych na trasie Kraków – Œmigiel,
w którym dwa pierwsze miejsca zdoby³
p. E. Rissmann ze Œmigla.
BodŸcem do organizacji imprez by³y ró¿-
ne okazje rocznicowe. Przyk³adem mo¿e
byæ impreza zorganizowana w zwi¹zku
z 10 rocznic¹ powstania Towarzystwa
Chóru Mêskiego „Echo”. Uroczystoœæ ta
odby³a siê 11 paŸdziernika 1936 roku
w sali Strzelnicy. Uroczystoœci poprze-
dzone zosta³y msz¹ œw. za zmar³ych
cz³onków, w intencji Towarzystwa i cz³on-
ków za³o¿ycieli tj.
 J. Fórmaniaka, Antkowiaka, L. Graczy-
ka, A. £¹czyñskiego, W³. Kmiecyka,
L. i K. Pietrzaków i K. £uczkowskiego.
Ostatnia informacja z 1939 roku, a wiêc
krótko przed wybuchem II wojny œwiato-
wej, dotyczy Towarzystwa Mi³oœników
Sceny ze Œmigla, które 1 stycznia 1939
roku prezentowa³o sztukê Grzyma³y –
Siedleckiego „Podatek maj¹tkowy”. Nie
wymieniono oczywiœcie wszystkich im-
prez i uroczystoœci, które mia³y miejsce
przed II wojn¹ œwiatow¹ w Œmiglu, ale
lektura ówczesnej prasy, daje wyobra¿e-
nie o autentycznym zapotrzebowaniu
spo³eczeñstwa na tak¹ dzia³alnoœæ.

Jan Pawicki
Ciekawostki
1. W maju 1938 roku obchodzono w Œmiglu

355 rocznicê powstania Cechu Szewskie-
go

2. W parafii katolickiej w Œmiglu w 1937 roku
zanotowano 168 chrztów, 38 œlubów, 95
zgonów, a w parafii ewangelickiej 10 uro-
dzin, 3 œluby, 4 zgony.
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7 kwietnia br. na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Œmiglu
oraz Miejskiej Biblioteki w Koœcianie do Filii Bibliotecznej
w Czaczu przyby³a na spotkanie autorskie leszczyñska poetka
Krystyna Grys. Autorka wyda³a piêæ tomików: „W oczach lu-
stra”(1996), „Fraszki spod paszki”(1997), „Po drabinie gwiazd”
(1998), „Za progiem cienia” (1999), „Osaczone uczucia” (2001)
oraz „Maski czaru” (2002).
W spotkaniu udzia³ wziêli cz³onkowie klubów seniora oraz
m³odzie¿, dzieci i nauczyciele z Zespo³u Szkó³ w Czaczu.
Podczas spotkania autorka czyta³a swoje wiersze, interpreto-
wa³a je i przybli¿a³a zebranym ich powstanie. Przekaza³a my-
œli, które dotycz¹ szacunku, ¿yczliwoœci i mi³oœci do drugiego
cz³owieka oraz gotowoœci niesienia pomocy innym. Mówi³a,
¿e poezja jest dobra na smutki i determinacje.
Nastêpnie m³odzie¿ i dzieci zadawa³y pytania dotycz¹ce ¿ycia
poetki, pracy, spêdzania wolnego czasu. Na zakoñczenie au-
torka rozdawa³a autografy oraz wpisywa³a dedykacje do ksi¹-
¿ek, które mo¿na by³o kupiæ na miejscu.

B. Adamczak
D. Hampel

Nagrodzeni przez
„Wiadomoœci Koœciañskie”

Redakcja „Wiadomoœci Koœciañskich” po raz trzynasty przy-
zna³a doroczne nagrody za wk³ad w rozwój Ziemi Koœciañskiej.
Tegorocznymi laureatami „WK” zostali:
- za regionalizm – Marek Pinkowski, pomys³odawca i wspó³-

twórca skansenu filmowego Soplicowo w Cichowie, orga-
nizator licznych imprez s³awi¹cych ten uroczy zak¹tek.

- za przedsiêbiorczoœæ – Walerian Kunert, prowadz¹cy w Po-
ladowie rodzinn¹ firmê URPOL, specjalizuj¹c¹ siê w obs³u-
dze rolnictwa, partner renomowanych w bran¿y rolniczej
firm: ZETOR, LAMBORGHINI, CLASS, STIHL VIKING,
POMAROL.

Ponadto redakcja postanowi³a przyznaæ po raz dziewi¹ty wy-
ró¿nienie dla dzia³acza samorz¹dowego pn. „Dobry Gospo-
darz”. Uhonorowano nim Stefana Stachowiaka – by³ego wice-
starostê koœciañskiego, a obecnie wiceburmistrza Œmigla.

Redakcja sk³ada panom Walerianowi Kunertowi i Stefanowi
Stachowiakowi serdeczne gratulacje i ¿yczy dalszych sukce-
sów, sta³ego rozwoju oraz si³ do dalszej pracy.

(red.)

Spotkanie autorskie

To ju¿ kolejna wystawa prezentuj¹ca twórczoœæ artystów na-
szych stron. Tym razem od 3 kwietnia przez okres miesi¹ca,
w œmigielskim Centrum Kultury czynna by³a wystawa malar-
stwa Marii Skrzypczak z Radomicka. Na wystawie zapre-
zentowano ró¿ne techniki malarskie. Wœród wielu akwarel by³y
równie¿ prace olejne oraz rysunki. Tematyka, która g³ównie
pojawia siê w twórczoœci autorki to pejza¿, kwiaty, portret. By³a
to pierwsza indywidualna wystawa malarstwa M. Skrzypczak

T. Szulc

Nasi twórcy

Niezwykle ciekawie przebiega³o „Popo³udnie z bajk¹ i baœni¹”,
które odby³o siê 2 kwietnia br. Prawdziwie rodzinn¹ atmosfe-
rê wytworzy³a pani Jolanta So³ecka- dyrektor Samorz¹dowe-
go Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu. Pierwsze lody
zosta³y prze³amane po przedstawieniu siê wszystkich obecnych
dzieci, a by³o ich tego dnia ponad 40, co nale¿y uznaæ za nie-
w¹tpliwy sukces. Dzieci z uwag¹ i w skupieniu wys³ucha³y „Baj-
ki o z³otym ptaku” oraz przepiêknie przeczytanych wierszy
JulianaTuwima. Na po¿egnanie otrzyma³y od goœcia cukierki
i lizaki. J. Sobecka zapewni³a, ¿e z radoœci¹ przyjmie kolejne
zaproszenie na spotkanie z ma³ymi s³uchaczami. Powiedzia³a
te¿, ¿e organizowanie takich spotkañ jest wspania³ym pomy-
s³em, poniewa¿ czytanie ksi¹¿ek przez doros³ych przyczynia
siê do tego, ¿eby dzieci same polubi³y czytanie. Biblioteka Mia-
sta i Gminy oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Nowatorów Od-
dzia³ Terenowy w Œmiglu serdecznie zapraszaj¹ na nastêpne
„Popo³udnie z bajk¹ i baœni¹”, które odbêdzie siê 7 maja 2003 r.

Agnieszka Marciniak

„Popo³udnie z bajk¹ i baœni¹”
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Od dnia otwarcia, tj. 27.03.
do15.04 br. Gminne Centrum
Informacji odwiedzi³o ok. 400
osób, w tym 56 bezrobotnych,
którzy s¹ zarejestrowani w ba-
zie GCI. Pozosta³a czêœæ to
uczniowie, studenci i osoby
pracuj¹ce. W GCI by³y tak¿e
trzy wycieczki szkolne – z ¯e-
grówka, Czacza i Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Œmi-
glu. Obs³uga na bie¿¹co opra-
cowuje bazy danych o praco-
dawcach. Obecnie posiada
dane o 115 firmach dzia³aj¹-
cych na terenie gminy Œmi-
giel. 14 kwietnia kierownik
Marcin Ratajczak i wolonta-
riusz £ukasz Szamborski re-
prezentowali GCI na Ogólno-
polskich Targach Pracy OHP
pod has³em: „Unia Europejska
– Szansa – M³odzie¿” w Ko-
œciañskim Oœrodku Kultury.
G³ównym celem targów by³o
kszta³towanie œwiadomoœci
europejskiej poprzez propago-
wanie w œrodowisku wiedzy
o Europie i integracji europej-
skiej, a przez to przygotowa-
nie spo³eczeñstwa do przy-
sz³ego cz³onkostwa w UE
i funkcjonowania w nowej
strukturze politycznej i ekono-
micznej, w tym równie¿ na
rynku pracy. GCI rozpoczê³o
wspó³pracê z Gminnym Cen-
trum Informacji w Czempiniu,
Powiatowym Urzêdem Pracy
w Koœcianie, Stowarzysze-
niem i Oœrodkiem Wspierania
Ma³ej i Œredniej Przedsiêbior-
czoœci w Koœcianie, Oœrod-
kiem Pomocy Spo³ecznej
w Œmiglu, Cechem Rzemios³
Ró¿nych w Œmiglu i Koœcia-
nie, Zespo³em Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Niet¹¿ko-
wie, Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym w Œmiglu, Wy¿sz¹ Szko³¹
Marketingu i Zarz¹dzania
w Lesznie, Biurem Karier
przy UAM w Poznaniu i Cen-
trum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w Lesz-
nie. Posiada te¿ filmy szkole-
niowe, informatory o szko-
³ach wy¿szych i policealnych,

czasopisma („Perspektywy”,
„Praca & kariera”), prasê co-
dzienn¹ („Rzeczpospolita”,
„Gazeta Koœciañska”, „G³os
Wielkopolski”, „Panorama
Leszczyñska”, „Gazeta Wy-
borcza”), a tak¿e ksi¹¿ki, np.:
Curriculum Vitae, czyli twój
¿yciorys – listy motywacyjne,
Zasady op³acania sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne,
Ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Œwiadczeñ
Pracowniczych, Zasady wy-
pe³niania dokumentów ubez-

pieczeniowych, Podatki 2003
– czêœæ 2 – Gazeta Prawna,
Kodeks Pracy – stan prawny
na 25 stycznia 2003 r., Inter-
net w firmie, 150 pytañ z roz-
mowy kwalifikacyjnej wraz
z przyk³adami najlepszych od-
powiedzi, Co trzeba wiedzieæ
przed rozmow¹ kwalifika-
cyjn¹?, Sztuka wyst¹pieñ pu-
blicznych i profesjonalnej ko-
respondencji, a tak¿e wiele in-
nych ksi¹¿ek z zakresu psy-
chologii spo³ecznej. Z wszyst-
kich wymienionych publikacji
mo¿na skorzystaæ na miejscu.

Raport z dzia³alnoœci Gminnego Centrum
Informacji

Ilona Stró¿ak

Gminne Centrum Infor-
macji zaprasza przedsiêbior-
ców do sk³adania ofert pracy,
bezrobotnych do przegl¹da-
nia naszych ofert, absolwen-
tów. Zachêcamy tak¿e wszyst-
kich poszukuj¹cych pracy,
aby za naszym poœrednic-
twem umieszczali swoje CV
w serwisach internetowych.
Z badañ przeprowadzonych
przez Logos Research, a¿ 80%
du¿ych firm w Polsce przepro-
wadza rekrutacjê przez Inter-
net.



maj/2003 9

W y w i a d  z  b u r m i s t r z e m  Œ m i g l a  –
J ó z e f e m C i e œ l ¹

- Czy obecna ocena sytuacji
gospodarczej i spo³ecznej
gminy pokrywa siê z pana
wiedz¹ na ten temat sprzed
wyborów?
Generalnie tak. Moja ówczesna
orientacja w zakresie bezrobo-
cia pokrywa siê z faktami. W na-
szej gminie wyró¿niæ mo¿na
trzy zasadnicze problemy,
wokó³ których podejmujemy
dzia³ania – bezrobocie, pog³ê-
biaj¹ce siê ubóstwo i brak
mieszkañ. Liczba bezrobotnych
na koniec kwietnia w gminie
wynosi³a 1200 osób. Brak pra-
cy przek³ada siê na wszystkie
pozosta³e problemy-biedê, ro-
sn¹c¹ liczbê tych, którzy kwalifikuj¹ siê
do opieki spo³ecznej. Bezrobocie jest
skutkiem okreœlonego stanu gospodar-
ki. Nazwijmy rzecz po imieniu – „kapita-
lizm rodzi strukturalne bezrobocie, ka-
pitalizm rodzi, generuje bezrobocie ze
swej natury – o tym siê zapomina³o przez
ileœ lat, bo wszyscy byli zachwyceni, ¿e
maj¹c kapitalizm bêdziemy mieli krainê
miodem i mlekiem p³yn¹c¹”. „¯ywio³owy
kapitalizm zosta³ u nas wprowadzony bez
¿adnej kontroli.” Na to nak³ada siê jesz-
cze jeden nierozwi¹zywalny na dzisiaj
problem – globalizacja. Obecnie nie
mamy aktualnego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, tj. podstawowego do-
kumentu, w oparciu o który mo¿na po-
dejmowaæ dzia³ania inwestycyjne. Po-
siadamy strategiê i studium uwarunko-
wañ zagospodarowania przestrzennego
–  dokumenty bêd¹ce podstaw¹ do tego,
aby stworzyæ aktualny plan zagospodaro-
wania. Mamy dokumentacjê, znamy  za-
tem koszty wodoci¹gu w Bronikowie. Bê-
dziemy siê przymierzali, aby to zrealizo-
waæ. Bêdziemy dynamicznie kon-
tynuowaæ to, co zosta³o ju¿ rozpoczête –
chodzi o œrodki z funduszu SAPARD,
z których bêdziemy realizowali drugi
etap kanalizacji w Koszanowie oraz two-
rzyæ nowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
- Jakie Pan widzi rozwi¹zania dla naj-
bardziej pal¹cychproblemów naszej
gminy?
Tylko poprzez znalezienie inwestora jest
szansa na to, ¿e bêd¹ nowe miejsca pra-

cy. Przymierzamy siê do budownictwa
komunalnego. W najbli¿szych tygo-
dniach powinien powstaæ zwarty plan
sprzeda¿y mieszkañ komunalnych – ich
utrzymanie jest deficytowe.
- Jakie cele postawi³ pan sobie jako
burmistrz i które z nich uda³o siê ju¿
panu zrealizowaæ?
Wykorzystaæ wszystko, co niesie dzieñ
dzisiejszy. Skoncentrowaliœmy siê na
wykorzystaniu szansy, jak¹ by³ SAPARD.
Uda³o siê utworzyæ dziêki grantowi Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej
Gminne Centrum Informacji. Dziêki
wspó³pracy z POP w Koœcianie wygospo-
darowano dodatkowe miejsce pracy
w Urzêdzie Miejskim przy okazji two-
rzenia stanowiska do spraw zwi¹zanych
z promocj¹ miasta. Powsta³ Gminny
Punkt Informacji Europejskiej. Prowa-
dzimy rozmowy w sprawie dopro-
wadzenia gazu do Bronikowa.
- Jakie szanse i zagro¿enia dla Pol-
ski widzi pan w zwi¹zku z przyst¹-
pieniem do Unii Europejskiej?
Szanse s¹ historyczne. Zagro¿enia widzê
w polskich fobiach - zaœciankowoœci, nie-
doinformowaniu, œwiadomie podsycanej
niechêci przez ludzi, których nie waham
siê nazwaæ niepatriotami. Jestem prze-
konany, ¿e korzyœci dla Polski s¹ napraw-
dê niepowtarzalne. ¯adne pañstwo zrze-
szone w Unii Europejskiej nie straci³o
swojej to¿samoœci narodowej. Referen-
dum w sprawie przyst¹pienia Polski do
UE powinno byæ wygrane – „na nastêp-
ny dzieñ obudzimy siê w innym pañ-

stwie” – bêdziemy nadal
w Polsce, ale jaka ona bêdzie,
zale¿y wy³¹cznie od nas sa-
mych.
- Czy udaje siê panu pogo-
dziæ pracê zawodow¹ z ¿y-
ciem rodzinnym?
Oczywiœcie, ¿e tak, chocia¿
przedtem mia³em wiêcej cza-
su, aby chodziæ z wnukami na
spacery. Najwa¿niejsze, aby
zdrowie dopisywa³o,wtedy
cz³owiek wszystko pogodzi.
- Jakie jest pana hobby i jak
pan spêdza wolny czas?
Kiedyœ moim hobby by³o
¿eglarstwo. Teraz to ksi¹¿ki –
lubiê je. Ostatnio zakupi³em

rzadki leksykon zdrowia.
- Zakoñczy³ siê w³aœnie I Regionalny
Festiwal Piosenki Dzieciêcej i M³o-
dzie¿owej MUZOL w Œmiglu, nad któ-
rym obj¹³ Pan oficjalny patronat i do-
pomóg³ w finansowaniu.
Ten przegl¹d przeszed³ nasze oczekiwa-
nia wysokim poziomem i liczb¹ uczest-
ników. Doskonale, gdy¿ dziêki niemu
o Œmiglu mówi³o siê dobrze i g³oœno. Sam
z wielk¹ przyjemnoœci¹ ogl¹da³em wystê-
py m³odych i bardzo m³odych wykonaw-
ców, nawet kilkuletnich brzd¹ców. Roz-
mawia³em w trakcie imprezy z jurorami,
muzykami. Byli zbudowani tym, co
w œmigielskim Centrum Kultury zoba-
czyli i us³yszeli. Organizator Miêdzyna-
rodowego Przegl¹du Piosenki Dzieciêcej
w Jarocinie zapowiada, ¿e chêtnie po-
wierzy³by Œmiglowi eliminacje regional-
ne. Uwa¿am, ¿e powinniœmy wykorzystaæ
tê mo¿liwoœæ. MUZOL ma wszelkie szan-
se po temu, by na trwa³e wejœæ do ka-
lendarza imprez kulturalnych, a po³¹cze-
nie go z obchodami Pierwszego i Trze-
ciego Maja wydaje mi siê szczególnie ko-
rzystnym rozwi¹zaniem. Pragnê jedno-
czeœnie wyraziæ moje szczere i gor¹ce
gratulacje dla pracowników Centrum
Kultury, którzy przyczynili siê do orga-
nizacji i powodzenia imprezy. Na szcze-
gólne uznanie zas³u¿yli instruktor Bar-
bara Mencel i dyrektor Eugeniusz Ku-
rasiñski, których zaanga¿owanie i wk³ad
pracy mia³ najwiêksze znaczenie dla
stworzenia wyj¹tkowego sympatycznego
klimatu przegl¹du.

Ilona Stró¿ak

fot. J.M.NieniewskiBurmistrz w swoim gabinecie
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„Nasze wêdrówki po krajach Unii”
W pi¹tkowy poranek

11 kwietnia br. hala
spor towa Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Nie-
t¹¿kowie wype³ni³a siê po
brzegi dzieæmi i m³odzie¿¹.
Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu wraz
z Uczniowskim Klubem Spor-
towym „Junior” w Niet¹¿ko-
wie, Stowarzyszeniem „Wia-
traki” oraz Samorz¹dowym
Gimnazjum i Szko³¹ Podsta-
wow¹ w Œmiglu zorganizowa³
turniej sportu i wiedzy o Unii
Europejskiej pod nazw¹ „Na-
sze wêdrówki po krajach
Unii”. Udzia³ w turnieju wziê-
³y reprezentacje szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych
z terenu gminy Œmigiel (9 re-
prezentacji) oraz reprezenta-
cje szkó³ ponadgimnazjalnych
z powiatu koœciañskiego (5 re-
prezentacji). £¹cznie w turnie-
ju uczestniczy³o blisko 150
uczniów. M³odzi sportowcy
rywalizowali w licznych kon-
kurencjach, które przeplatane
by³y rundami pytañ zwi¹za-
nych z Uni¹ Europejsk¹. Nie-
które z ciekawszych konku-
rencji to: „Europejski kelner”,
„Ubieranie manekina”, „Wy-
œcig numeryczny” oraz cieka-

wie skonstruowane tory prze-
szkód, do których organizato-
rzy wykorzystali wiele niety-
powych przyborów. Turniej
uroczyœcie otwarto odegra-
niem hymnu pañstwowego
Polski, a zakoñczono hym-
nem Unii Europejskiej. Impre-
za w znacznym stopniu przy-
bli¿y³a zarówno uczestnikom
jak i kibicom problematykê
Unii Europejskiej. Pozwoli³a
te¿ nawi¹zaæ nowe znajomoœci
wœród zawodników. Nade
wszystko turniej by³ dosko-
na³¹ zabaw¹, a zwyciêzcy
otrzymali puchary marsza³ka
województwa wielkopolskie-
go, pos³a Ziemi Koœciañskiej

oraz burmistrza Œmigla.
Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li upominki, miêdzy innymi od
starostwa powiatu koœciañ-
skiego, burmistrza Œmigla,
Regionalnego Centrum In-
formacji Europejskiej w Po-
znaniu, ksiêgarni „Arsena³”
w Lesznie oraz poczêstunek:
jogurt od sponsora Obrzañ-
skiej Spó³dzielni Mleczarskiej
w Koœcianie, a tak¿e obiad
sponsorowany przez burmi-
strza Œmigla wraz z S.P.A. Ko-
nin Zak³ad w Œmiglu.
W kategorii szkó³ podstawych
I miejsce po dogrywce zajê³a
Szko³a Podstawowa w Starym
Bojanowie – 33 pkt., II miej-

sce  Szko³a Podstawowa
w Œmiglu – 33 pkt., III miejsce
Szko³a Podstawowa w Broni-
kowie – 25 pkt. W dalszej ko-
lejnoœci uplasowa³y siê: Szko-
³a Podstawowa w Czaczu – 25
pkt., Szko³a Podstawowa
w Przysiece Starej Drugiej –
24 pkt.
W kategorii szkó³ gimazjal-
nych I miejsce zdoby³o
Gimnazjum w Œmiglu – 34 pkt.
II miejsce Gimnazjum w Sta-
r ym Bojanowie – 26 pkt.,
III miejsce Gimnazjum w Cza-
czu – 24 pkt., IV miejsce
Gimnazjum w Przysiece Sta-
rej Drugiej – 23 pkt.
W kategorii szkó³ ponadgi-
nazjalnych I miejsce reprezen-
tacja Zespo³u Szkó³ Ponadgi-
mazjalnych w Niet¹¿kowie –
29 pkt., II miejsce reprezenta-
cja Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go w Koœcianie – 28 pkt.,
III miejsce reprezentacja Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego
w Œmiglu – 27 pkt, IV miejsce
reprezentacja Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Koœcianie –
27 pkt., V miejsce reprezenta-
cja Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych i Ogólnokszta³c¹cych
w Krzywiniu – 23 pkt.

Z.R.

1 maja br. spod wiatraków ruszy³a spora grupa uczestników
II Rodzinnego Rajdu Rowerowego zorganizowanego przez Sto-
warzyszenie „Wiatraki”, Szko³ê Podstawow¹ w Bronikowie
i OKFiR w Œmiglu. Trasa rajdu prowadzi³a przez Niet¹¿kowo
i Podœmigiel do Bronikowa. Ze wzglêdu na silny wiatr nie by³a
³atwa. W Niet¹¿kowie uczestnicy mieli okazjê zwiedziæ
gospodarstwo agroturystyczne pañstwa Praso³.  Tu¿ przed do-
tarciem do mety przy szkole w Bronikowie zostali przywitani

Rodziny ruszy³y...
dro¿d¿owym ciastem w gospodarstwie pañstwa Haberników.
Na mecie czeka³o na uczestników ognisko, przy którym mo-
gli usma¿yæ kie³basê. Mo¿na te¿ by³o sprawdziæ siê w konkur-
sach sprawnoœciowych- rzucie lotk¹, podkow¹ czy w ¿ó³wiej
jeŸdzie na rowerze a tak¿e konkursie krajoznawczym pod ha-
s³em „Ziemia Œmigielska -przyroda, zabytki” oraz „Podstawo-
we wiadomoœci o Unii Europejskiej”. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pami¹tkowe znaczki rajdu oraz dyplomy.

M.D.
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Warto przeczytaæ

BPMiG w Œmiglu wzbogaci³a
swój ksiêgozbiór regionalny o
niewielk¹, ale wartoœciow¹
pozycjê. Jest to ksi¹¿ka wyda-
na we w³asnym, niewielkim
nak³adzie przez Zbigniewa
Grabowskiego pt. „Miejsca
pamiêci narodowej w Œmiglu”.
Jak pisze autor: „W naszym
miasteczku jest sporo histo-
rycznych miejsc upamiêtnia-

j¹cych bohaterów tamtych
czasów. Aby o nich nie za-
pomnieæ, sporz¹dzi³em krótki
rejestr miejsc pamiêci”. Ser-
decznie zapraszamy do lektu-
r y tej i innych ksi¹¿ek
w dniach otwarcia czytelni, tj.
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. od 1200-1900 oraz wto-
rek 1000-1400

Danuta Hampel

W 1868 roku do Œmigla
przyby³ wikariusz ks.

Wincenty Jaskólski, który:
chodzi od warsztatu do warsz-
tatu, gromadzi m³odzie¿ pracu-
j¹c¹ obok siebie, skupia j¹ z po-
moc¹ szczup³ego grona obywa-
teli ówczesnych w Towarzystwo
i daje mu na pierwszym w dniu
3 kwietnia 1870 r. odbytem ze-
braniu nazwê Towarzystwo
Czeladzi Katolickiej w Œmiglu.
Celem towarzystwa by³o:
przez poznawanie siê
i skromn¹ rozrywkê wytworzyæ
z cz³onków dzielnych i dla spo-
³eczeñstwa naszego u¿ytecznych
przemys³owców.
Cz³onkami towarzystwa by³a
czeladŸ – uczniowie oraz pa-
nowie opiekunowie spra-
wuj¹cy nad nimi nadzór. Z bie-
giem czasu ci drudzy zaczêli
przewa¿aæ.
W 1883 roku prezes ks. Feli-
cjan Rybicki uznaj¹c potrzebê
zmiany statutów zwo³a³ nad-
zwyczajne zebranie, w czasie
którego przyjêto nowy statut
i Towarzystwo Czeladzi Kato-
lickiej w Œmiglu zosta³o
przekszta³cone w Towarzy-
stwo Przemys³owców Kato-
lickich w Œmiglu. Jego cz³on-
kiem: mo¿e byæ ka¿dy moralnie
prowadz¹cy siê przemys³owiec
lub przyjaciel przemys³u, przy-
najmniej 18 lat maj¹cy z wy-
j¹tkiem uczni. Statut okreœla³
te¿, ¿e: celem towarzystwa jest
podniesienie oœwiaty, dobroby-
tu i rozszerzenie moralnoœci.
Œrodkami prowadz¹cymi do
niego s¹: zbieranie siê towa-
rzyskie co tydzieñ, wyk³ady pu-
bliczne, czytanie ksi¹¿ek i pism
czasowych, udzielanie wzajem-
nych doœwiadczeñ, zabawy,
wspólne œpiewy i wzajemna
pomoc w potrzebie przez dobro-
wolne sk³adki.
Z biegiem lat w ³onie towa-
rzystwa wyodrêbni³y siê dwie
grupy: teatralna i œpiewacza.
Pierwsza z nich dzia³a³a do
czasu, kiedy w Œmiglu po-
wsta³o Towarzystwo Mi³o-
œników Sceny (1929?), do któ-
rego przeszli aktorzy – ama-

torzy równie¿ z innych
dzia³aj¹cych w Œmiglu towa-
rzystw.
Grupa œpiewacza od paŸ-
dziernika 1892 r. przejawia³a
d¹¿enie do wyodrêbnienia siê.
Jego ukoronowaniem by³o
zwo³anie 3 lutego 1893 roku
zebrania organizacyjnego, na
któr ym powo³ano Towa-
rzystwo Œpiewaków Polskich
„Harmonia”. Przejecie œpie-
waków do „Harmonii” w sto-
warzyszeniu przemys³owców
uznano za roz³am i wy-
pominano go wielokrotnie.
Nie zdo³a³ ju¿ w paŸdzierniku
nowoobrany obecny ks. Prezes
/Hipolit Weichman - H.Z./
przyt³umiæ ognia. I oto wy³ania
siê nowe, odrêbne Towarzystwo
Œpiewu „Harmonia”, odbiera-
j¹c naszemu Towarzystwu kil-
kunastu /17/ cz³onków. Jed-
nym z tych, którzy „rozpalali
ogieñ” by³ restaurator Leon
Zehr, cz³onek Towarzystwa
Przemys³owców od 1883 r. Na
pierwszym walnym zebraniu
„Harmonii” w maju 1893 r.
powierzono mu funkcjê pre-
zesa, któr¹ pe³ni³ do lipca
tego¿ roku.
W sprawozdaniu na jubileusz
40 – lecia fakt ten wspomniano
nastêpuj¹co: I oto jakby ze sta-
rego ula nowy siê wywodzi rój,
tak te¿ i tu nowe siê wy³ania.
Chodzi³o o Towarzystwo Œpie-
wu „Harmonia”, które, jak s³y-
szeæ by³o mo¿na, nie bardzo
sobie stosown¹ przybra³o na-
zwê ze wzglêdu na ówczesne
nastroje.
Tak wiêc mo¿na stwierdziæ, ¿e
- przynajmniej w pocz¹t-
kowym okresie- harmonii
miêdzy obu towarzystwami
nie by³o.
Pierwsi rêkê do zgody wy-
ci¹gnêli przemys³owcy, po-
niewa¿ ju¿ w czerwcu 1895
roku na zebraniu postulo-
wano, by pogodziæ siê z „Har-
moni¹”. Wspó³praca obu towa-
rzystw zacieœni³a siê w pierw-
szym pó³roczu 1896 r., kiedy
to prezesem jednego i drugie-
go by³ ks. Czes³aw Meissner.

W 1897 r. zaproszono œpie-
waków na wspóln¹ zabawê
oraz spektakl teatralny, ale ju¿
w maju 1898 r. zarz¹d uchwa-
li³, by w majówce „Harmonii”
oficjalnie nie braæ udzia³u.
W styczniu 1900 r. uchwalono
by z³¹czyæ siê z „Harmoni¹”, to
znaczy, ¿e cz³onkowie maj¹ pra-
wo braæ udzia³ jak w jednym
tak i w drugim towarzystwie
/…/. Dochodami bêd¹ siê obie
kasy dzieliæ równo, wszelkie
koszta tak¿e wspólnie ponosiæ.
Uchwa³y tej jednak nie zreali-
zowano – czy by³ to sprzeciw
„Harmonii”? Tymczasem
w marcu 1901 roku postano-
wiono utworzyæ w towarzy-
stwie kó³ko œpiewacze, a w lip-
cu tego¿ roku wyra¿ono po-
gl¹d: zgoda z „Harmoni¹”?
Owszem, jeœli nam pierwsza
rêkê poda! Mimo tego, na ob-
chody dziesiêciolecia
„Harmonii”, które  mia³y miej-
sce 2.2.1903 roku, po-

O genezie „Harmonii”
stanowiono wys³aæ delegacjê.
W sierpniu 1908 r. prezes
„Harmonii” W³adys³aw Ra-
dziñski zostaje cz³onkiem
przemys³owców. Spodziewaæ
siê mo¿emy, i¿ teraz /…/ na-
st¹pi pomiêdzy obu towarzy-
stwami zgoda i jednoœæ, jakich
pomiêdzy nimi jeszcze rzeczywi-
œcie nie by³o.
Œwiadczy o niej wspólne ze-
branie obu towarzystw odby-
te 9.10.1921 r. Przewodniczy³
mu prezes „Harmonii” Waw-
rzyniec £uczkowski. Przewod-
nicz¹cy prosi zebranych, a¿eby
wybraæ dobrych obywateli mia-
sta do rad miejskich, którzy siê
do tego nadaj¹, a nie ¿eby po-
tem ino siedzieæ i g³ow¹ kiwaæ
– z obu towarzystw wybrano
wspólnie 11 kandydatów.

Hubert Zbierski

Cytaty pochodz¹ z protokólarza To-
warzystwa Przemys³owców Katolic-
kich w Œmiglu.
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rady trwa³y do póŸnych godzin nocnych.
Ostatecznie laureatami Muzola zostali:
Monika Sarbinowska z PrzeŸmierowa
- Grand Prix w kategorii dzieciêcej, Prze-
mys³aw Bortel z Leszna – Grand Prix
w kategorii m³odzie¿owej.
W kategorii „Krasnale”
I miejsce – Adrianna Stachowiak z Go-

niembic,
II miejsce ex aequo – Jêdrzej Tyliñski

z Wielichowa i Joanna Krysman ze
Œmigla

III miejsce – Agnieszka Kostrowska
z Goniembic

Wyró¿nienia otrzymali Emilia Olejnik,
Krystian Wojciechowski z Goniembic.
W kategorii dzieciêcej 7 – 9 lat
I miejsca nie przyznano
II miejsce – duet „Akcent” z Koœciana
III miejsca nie przyznano

Wyró¿nienia otrzymali: Klaudia Kwieciñ-
ska z Koœciana, Wiktoria Jakubowska
z Koœciana, Jakub Peœla z Chwa³kowa,
sekstet „Rydziniaki” z Rydzyny, sekstet
z Wonieœcia.
Kategoria dzieciêca 10 – 12 lat
I miejsce - Larysa Marciniak ze Starej

Krobi,
II miejsce Pamela Munyama z Karcze-

wa,
III miejsce - Majka Kolanoœ z Koœcia-

na
Wyró¿nienia otrzymali Magda Brodo-
wicz z Lipna, Marcin Paluch z Wielicho-
wa.
Kategoria dzieciêca 13 – 16 lat
I miejsce - Katarzyna Marona z Widzi-

szewa (sekcja wokalna Centrum Kul-
tury w Œmiglu)

II miejsce - Lidka Jakrzewska z Prze-
Ÿmierowa

III miejsce - Karin Kwaœnik z Pozna-
nia

Wyró¿nienia w tej kategorii otrzymali
Jeffrey Munyama z Karczewa, Dagmara
Górna z Poznania, kwartet ze Starego
Bojanowa z piosenk¹ „ Powiedz stary,

gdzieœ ty by³”, kwartet ze Starego Boja-
nowa za „Bardzo smutn¹ piosenkê retro”,
Olga Majorczyk z Karczewa, Zosia No-
wakowska z Koœciana, Basia Tuliñska
z Karczewa, Weronika Szypura ze Stêsze-
wa, duet Ola i Kasia Seigert, Malwina
Grabia z Tuchorzy.
Kategoria m³odzie¿owa
I miejsca nie przyznano
II miejsce - Julia Stolpe z Koœciana,
III miejsce ex aequo - Przemys³aw Ma-

zurek z Bojanowa i Urszula Rataj-
czak z Przemêtu.

Wyró¿nienia: Jakub Wojciechowski
z Czempinia, sekstet „Incognito” z Gosty-
nia, Patrycja £awiak z Leszna, Natalia
Krüger z Pakos³awia, Piotr Kleinschmit
z Lipna.
Ostatecznie nominacje do udzia³u w fi-
nale 13 Miêdzynarodowego Przegl¹du
Piosenki Dzieciêcej „Rytm i melodia”
Jarocin 2003 otrzyma³y Larysa Marciniak
i Asia Krysman, natomiast nominacjê do
udzia³u w finale 13 Miêdzynarodowego
Przegl¹du Piosenki M³odzie¿owej „Œpie-
wajmy wszyscy” Jarocin 2004 otrzyma³
Przemys³aw Bortel.
Patronat honorowy nad festiwalem obj¹³
burmistrz Œmigla Józef Cieœla, patronat
medialny – Gazeta Koœciañska.
Fundatorami nagród byli: burmistrz
Œmigla, wydzia³ promocji Urzêdu Miej-
skiego w Œmiglu, Gazeta Koœciañska,
ksiêgarnia Wojciecha Miko³ajczaka.
Sponsorzy - kwiaciarnia „Azalia” w Œmi-
glu, sklep przemys³owy Ma³gorzaty Nit-
schke i Marii ¯urek w Œmiglu, Marcin
Mania i Jan Lisiak, Sp³awie, Agencja
Ochrony „Patron” w Poznaniu.
Festiwal uda³o siê zorganizowaæ przy
wydatnej pomocy Jarociñskiego Oœrod-
ka Kultury, którego pracownicy spo³ecz-
nie zasiedli w jury, czuwali nad aparatur¹,
prowadzili festiwal a tak¿e wykonali sce-
nografiê. Nieocenion¹ pomoc wniós³
sklep muzyczny „Music Center” z Kali-
sza, który wypo¿yczy³ kompletn¹ apara-
turê mikrofonow¹.

M u z o l  2 0 0 3
Pod has³em piosenki przebiega³ w Œmi-
glu pierwszy majowy weekend. W tych
dniach w³aœnie odbywa³ siê I Regionalny
Festiwal Piosenki Dzieciêco – M³odzie-
¿owej „Muzol”. Celem imprezy by³a po-
pularyzacja piosenki dzieciêcej i m³o-
dzie¿owej w œrodowisku lokalnym, stwo-
rzenie warunków do szerokiej prezenta-
cji dzia³alnoœci ar tystycznej dzieci
i m³odzie¿y, wymiana pomys³ów i do-
œwiadczeñ w zakresie upowszechniania
œpiewu, wyszukanie m³odych talentów
i otoczenie ich opiek¹ artystyczn¹, pro-
mowanie dzieciêcej i m³odzie¿owej twór-
czoœci wokalnej. Pomys³odawc¹ festiwa-
lu jest pan Hendyk Pella – œmigielski mu-
zyk, którego marzeniem by³o zorganizo-
wanie konkursu promuj¹cego uczestni-
ków do kolejnego etapu, czyli Festiwalu
Miêdzynarodowego w Jarocinie. Poza
tym chcia³ umo¿liwiæ i pokazaæ dzieci
najm³odsze, tzn. kategoriê „Krasnali”.
Trzeba przyznaæ, ¿e to siê w pe³ni uda³o.
Najwy¿szy poziom zaprezentowa³y bo-
wiem dzieci z grupy wiekowej od 5 do 6
lat.
Na œmigielskiej scenie przez dwa dni
trwa³y przes³uchania konkursowe w 5
kategoriach: „Krasnale” 5 – 6 lat, grupy
dzieciêce 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 16 lat
oraz m³odzie¿owa 17 – 30 lat. Ogó³em
w Muzolu bra³o udzia³ 287 wykonawców
w 177 punktach programu. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e festiwal sta³ na wysokim pozio-
mie, a jego charakter by³ miêdzynarodo-
wy. Œwiadcz¹ o tym nominacje laureatów
do miêdzynarodowego przegl¹du, oraz
sk³ad jury: Bogus³aw Harendarczuk –
dyrektor Jarociñskiego Oœrodka Kultu-
ry, Beata Owczarek – instruktor zespo³u
„PIN.SET.” z Jarocina, Daniela i Jan S³a-
wiñscy z Czech, Robert Gorczyñski –
dziennikarz Gazety Koœciañskiej.
Po ka¿dym dniu przes³uchañ jurorzy
mieli twardy orzech do zgryzienia. Ob- M.B.
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Hej, kochani!
Czy zauwa¿yliœcie, ¿e wiosna zagoœci³a ju¿ u nas na dobre? Jak wspaniale pachn¹

kwiaty, œwieci s³oneczko i œpiewaj¹ ptaszki! Wszêdzie jest zielono! Bardzo lubiê w ta-
kie wiosenne, ciep³e dni po³o¿yæ siê na zielonej trawce i wpatrywaæ w p³yn¹ce po b³ê-
kitnym niebie chmurki. W mojej g³ówce robi siê wtedy zielono i snuj¹ siê w niej majo-
we bajeczki. Nie znacie majowych bajeczek? Pos³uchajcie uwa¿nie jednej z nich.

By³o sobie majowe królestwo. Dlaczego majowe? Bo w tym królestwie zawsze pa-
nowa³ maj. Oczywiœcie w³adca mia³ na imiê Majus I, a jego ¿ona Majka. Pewnego razu
król i królowa wybrali siê w piêkn¹ podró¿ na Majorkê. P³ynêli wspania³ym statkiem
przez ocean ca³y miesi¹c. Nareszcie pewnego poranka na horyzoncie zamajaczy³y za-
r ysy wyspy. To Majorka! -
krzykn¹³ majtek pok³adowy
i szybko pobieg³ zawiadomiæ kró-
la. Wszyscy bardzo siê ucieszyli.
Mieli ju¿ doœæ morskiej podró¿y.
Wp³ynêli do portu. Major orsza-
ku królewskiego poprowadzi³
wszystkich majestatycznym kro-
kiem do hotelu. Po krótkim od-
poczynku podano dla króla i kró-
lowej wystawny obiad. Kucharze
przygotowali wiele dañ. Jednak
król Majus i królowa Majka nie
chwalili ich pracy. Wœród wyszu-
kanych potraw królewska para
nie znalaz³a ulubionego majone-
zu z majerankiem.
- Nie zostanê tu ani chwili d³u-

¿ej! - powiedzia³ król.
-  Ja równie¿! - doda³a królowa.

Natychmiast przygotowali siê do
dalszej drogi i pop³ynêli na Jamaj-
kê. Tam specjalnie dla króla i kró-
lowej przyrz¹dzono majonez
z majerankiem. Para królewska
odpoczywa³a w cieniu palm. Król
majsterkowa³, a królowa robi³a na
drutach majteczki dla najm³odszego synka. Maj¹c wiele czasu, wieczorem chêtnie
chodzili na majówki organizowane na ich czeœæ w parku palmowym.

I co wy na to? Czy podoba³a siê wam moja bajka? Je¿eli uwa¿nie przeczytaliœcie
tekst, nie bêdziecie mieæ k³opotu z zadaniem konkursowym, które brzmi: Ile razy
w bajce wystêpuje nazwa obecnego miesi¹ca? Zwróæcie uwagê, ¿e „maj” mo¿e byæ
czêœci¹ jakiegoœ wyrazu. Policzcie dok³adnie, napiszcie na kartkach rozwi¹zanie
i przeœlijcie je na adres Centrum Kultury w Œmiglu. Na zwyciêzcê czeka nagroda.

W marcowym konkursie zwyciê¿y³ Tomasz Majer z Po-
ladowa. Moje gratulacje!
Chcê wam te¿ przypomnieæ, ¿e mo¿ecie pos³uchaæ cie-
kawych bajek, przychodz¹c do biblioteki publicznej. Tam,
raz w miesi¹cu, doroœli czytaj¹ bajki. Ja te¿ chêtnie ich
s³ucham. Jestem bardzo nieœmia³y, wiêc staram siê usi¹œæ
cichutko w k¹ciku, ale widzê was i cieszê siê, ¿e coraz
liczniej przychodzicie.

Pozdrawiam was majowo, bajkowo... i ju¿ sam nie wiem
jak jeszcze!

Œmiglaczek
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25 marca br.
Oko³o godziny 1135 w Œmiglu
przy ul. Kiliñskiego, 41-letni
mieszkaniec gm. Przemêt,
wykonuj¹c prace rozbiórkowe
przy u¿yciu palnika acetyleno-
wo-tlenowego, nie zachowa³
nale¿ytych œrodków ostro¿no-
œci i zaprószy³ ogieñ, w wyni-
ku czego zaistnia³o bezpo-
œrednie zagro¿enie po¿aru
mienia wart. 1 mln z³. Mê¿czy-
zna mia³ we krwi 1,84‰.

25 marca br.
O godz. 1710 na ulicy Iwaszkie-
wicza w Œmiglu zatrzymano 33
– letniego mieszkañca Œmigla,
któr y kierowa³ rowerem
w stanie nietrzeŸwym –
0,72‰.

27 marca br.
W Czaczu, o godz. 1510, 52 –
letni mieszkaniec gm. Œmi-
giel,jad¹c rowerem ul. Wieli-
chowsk¹ od strony drogi K5
podczas wykonywania ma-
newru skrêtu w lewo wjecha³
wprost pod jad¹cy z przeciw-
nego kierunku samochód
marki Fiat Seicento, kierowa-
ny przez 23 – letniego miesz-
kañca gm. Œmigiel. W wyniku
wypadku rowerzysta w stanie
krytycznym zosta³ przewiezio-
ny do SPZOZ w Koœcianie,
gdzie zmar³.

30 marca br.
Parê minut po pó³nocy na dro-
dze St. Bojanowo – Sp³awie
zatrzymano 23 – letniego
mieszkañca gm. Œmigiel, któ-
r y kierowa³ samochodem
marki Mazda, bêd¹c w stanie
nietrzeŸwoœci- 2,22‰.

2 – 3 kwietnia br.
Przy ul. Mieros³awskiego
w Œmiglu nieznany sprawca
w³ama³ siê w nocy do sklepu
miêsnego, z którego ukrad³
kasê fiskaln¹ oraz drobn¹
kwotê pieniêdzy. War toœæ
strat wynios³a 2.700 z³

23 kwietnia br.
Oko³o godz. 015 na trasie
Gniewowo – Gry¿yna zatrzy-
mano 60- letniego mieszkañ-
ca gm. Œmigiel, który kiero-
wa³ samochodem marki Fiat
126p w stanie nietrzeŸwoœci
2,02‰.

12 kwietnia br.
Na terenie gospodarstwa
w Wonieœciu, podczas wyko-
pu pod kanalizacjê odkryto
dwa zardzewia³e przedmioty,
których kszta³t wskazywa³, ¿e
s¹ to pociski artyleryjskie.
Przedmioty zabezpieczono
i wezwano patrol minerski
Wojska Polskiego z Poznania,
który je zabra³ w celu zdeto-
nowania na poligonie.

18 kwietnia br.
Przy ul. Ogrodowej w Œmiglu
zatrzymano w nocy 20 - letnie-
go mieszkañca jad¹cego ro-
werem w stanie nietrzeŸwoœci
0,84‰.

20 kwietnia br.
KPP w Koœcianie zosta³a po-
wiadomiona, ¿e w dniach 17-
20 kwietnia nieznany sprawca
w³ama³ siê do budynku Domu
Wiejskiego w Starym Bojano-
wie. Uszkodzonych zosta³o
szeœcioro drzwi oraz œcianka
gipsowa. Nie stwierdzono
kradzie¿y. Szkody wyceniono
na ok. 500 z³.

22 kwietnia br.
W Koœcianie przy ul. Nac³aw-
skiej o godz. 1025 zatrzyma-
no 55-letniego mieszkañca
gm. Œmigiel, który kierowa³
rowerem w stanie nietrzeŸwo-
œci – 1,24‰.

24 kwietnia, w samo po³udnie,
na koœciañskim rynku roz-
pocz¹³ siê happening pod
nazw¹ „Stop œmierci”. Sta-
nowi³ on integraln¹ czêœæ sze-
roko zakrojonych dzia³añ ko-
œciañskiej policji na rzecz po-
prawy bezpieczeñstwa na dro-
gach oraz ograniczenia
tragicznych skutków wy-
padków drogowych. Do roz-
poczêcia dzia³añ prewencyjno
– edukacyjnych zmobi-
lizowa³a policjê przera¿aj¹ca
statystyka. Choæ wypadków w
ubieg³ym roku by³o mniej,
skutki ich by³y znacznie po-
wa¿niejsze – 19 zabitych i 176
rannych. G³ównymi przyczy-
nami zdarzeñ drogowych jest
niedostosowanie prêdkoœci
do warunków jazdy, nieust¹-
pienie pierwszeñstwa i nieza-
chowanie bezpiecznej odle-
g³oœci miêdzy pojazdami.
Przyczyny te sta³y siê g³ów-
nym tematem happeningu.
Rozpocz¹³ go pokaz jazdy
motocyklem wykonany przez
Marka Przybysza – zawodni-
ka Automobilklubu G³ogów,
mistrza Polski w motocrossie
i rajdach enduro, wicemistrza
Europy 2002 w rajdach endu-
ro, cz³onka kadry narodowej;

Policyjny happening

Elektroinstalacje, silniki
tel. 0 609 270 126

Matematyka – korepetycje,
komputerowe przepisywanie
prac, tekstów, tel. 5 180 671

oraz Alberta Pelca – zawod-
nika Klubu Motorowego Wi-
s³a Che³mno, zdobywcê III
miejsca w Pucharze Polski
w Motokrosie 2001 i 2002.
Motocykliœci zaprezentowali
widowiskowy pokaz jazdy
oraz symulacjê wypadku dro-
gowego.
Licznie zgromadzona na ryn-
ku publicznoœæ mog³a rów-
nie¿ obejrzeæ spektakl „Te-
atru 112” w re¿yserii Janusza
Dodota, przedstawiony przez
grupê kilkudziesiêciu m³o-
dych aktorów – amatorów.
Podczas imprezy na telebimie
emitowano materia³y eduka-
cyjne i prowadzono akcjê
informacyjn¹, rozdaj¹c ulotki:
„ZAPAMIÊTAJ
zderzenie czo³owe ze sta³¹
przeszkod¹ (drzewo, s³up, sa-
mochód ciê¿arowy) z prêdko-
œci¹ 80 km/godz. jest niemal
zawsze œmiertelne w skut-
kach dla osób znajduj¹cych
siê w pojeŸdzie, a po 0,015 se-
kundy w miejscu wypadku
zalega cisza, opadaj¹ okruchy
szk³a i jedynie kurz pozostaje
w powietrzu. Wszystko jest
skoñczone… A tak by siê
chcia³o ¿yæ…”

M.D.

Og³oszenia drobne
Karcher, tel. 5 180 423

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 370 m² w Rakoniewi-
cach – os. Wygoda.
tel. (061) 44 – 34 – 146

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 4
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.........................................................
.........................................................
.........................................................

K r z y ¿ ó w k a
Pionowo

1. na koñcu rêkawa
2. nie ka¿dy rozœmiesza
3. omasta, skwarka
5. „uczta mi³oœci”
6. stolica Wenezueli
7. t³usty kosmetyk
9. boczne skrzywienie krê-

gos³upa
10. jezioro na wsch. od Mor¹-

ga
12. Lewis z tartanowej bie¿ni
15. Stefan, król Polski

20. usztywnia w³osy
22. szczur workowaty
23. przyrz¹d gimnastyczny
24. zajêcie aktora
25. Indianin z Meksyku
26. jedno z imion Niemcewi-

cza
27. pierwiastek o l. at. 85
30. swawolnik
31. suszone winogrono
33. graniczy z Algieri¹
34. lubi przebywaæ w gronie

rodziny

35. wa¿na dla dietetyka
38. …Podlaski ze stadnin¹

koni
40. model Daewoo
41. lemur z Madagaskaru
42. staro¿ytne miasto w Afry-

ce
43. czo³g z 1917 r.
44. Marka w Arabii

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr.3 WŒ
brzmia³o „Razem mo¿na wiele”. Nagro-
dê otrzymuje W³adys³awa Andrzejak
z Broñska.

Poziomo
4. narz¹d chwytny jamo-

ch³ona
8. Adam, poeta Polski

11. pracuje z glin¹ przy kole
13. palma katerzowa
14. na brzuchu kangura
16. Wy¿yna w Azji Œrodkowej
17. najstarsza epoka jury
18. Stanis³aw Jerzy – aforysta
19. …na tronie Wielkiej Bry-

tanii
21. prosto z opiekacza
24. kafelki w ³azience
28. ogólny kszta³t postaci
29. bohaterka „Przeminê³o

z wiatrem”
32. japoñskie zapasy
33. przejœcie graniczne

z Ukrain¹
36. instytucja dobroczynna
37. werset Koranu
39. o¿ywia œrodowisko
45. imiê ¿ony Jelcyna
46. marka komputera
47. uroczystoœæ, obrzêd
48. cia³o zmar³ego
49. owca z gigantycznej ³¹ki
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S p or t

W szachowych pó³fina³ach
Spora grupa m³odych sza-
chistów Wie¿y Œmigiel bra-
³a udzia³ w indywidualnych
pó³fina³ach mistr zostw
Wielkopolski. Odby³y siê
dwie takie imprezy. Ich
wyniki sumowano. Kilkoro
naszych reprezentantów
wywalczy³o awans.
W pó³fina³ach udzia³ bra³o
osiem dru¿yn. Oprócz œmi-
gielskiej by³y to: Wieniawa
Leszno, Kotwica Leszno,
Szach Wolsztyn, Wicher Zb¹-
szyñ, Korona Rawicz, Gambit
Bucz i Konwalia Radomierz.
Pier wszy zjazd odby³ siê
w dniach 5,6 kwietnia w Bu-
czu, drugi 12 kwietnia w Œmi-
glu. W sumie podczas obu im-
prez rozegrano cztery rundy
systemem szwajcarskim. M³o-
dzie¿ rywalizowa³a w podzia-
le na grupy wiekowe.
W grupie ch³opców do lat 9
z reprezentantów Œmigla naj-
peiej wypad³ £ukasz Ha³as,
który by³ 10. Aleksander Ja³-
kiewicz by³ 19, a Jan Bo-
rowczak 22.
Wœród dziewczynek do lat 9
Katarzyna Kapek zajê³a miej-
sce 11, a Maria Gabriel 15.
W grupie ch³opców do lat 11
Piotr Kapek by³ 8, Mateusz

Górny 9, Cyryl Szudra 10,
Bartosz Ja³kiewicz 13, a Oskar
Walkowiak 15. W tej samej
grupie wiekowej dziewczynek
Agnieszka Adamczak zajê³a
miejsce 6.
W grupie do lat 13 Mariusz
Leœniczak wywalczy³ miejsce
12, Micha³ Œwita³a 13.
W grupie ch³opców do lat 18
Pawe³ Judek by³ 9, a Kazi-
mierz Œwitalski 10. W rywa-
lizacji dziewcz¹t do lat 18 Mag-
da Judek zajê³a miejsce 2,
a Ma³gorzata £upicka 5.
W obu pó³fina³ach uczestni-
czy³o 130 zawodników. Do fi-
na³u awansowa³o po szeœciu
zawodników z grup, gdzie ry-
walizowa³o do 16 graczy oraz
po oœmiu z grup, gdzie walczy-
³o wiêcej ni¿ 16.
Z naszej gminy s¹ to Magda
Judek, Ma³gorzata £upicka,
Agnieszka Adamczak i Piotr
Kapek. Najprawdopodobniej
zagra tak¿e Mateusz Górny,
który wywalczy³ miejsce re-
zerwowego.
Na pewno oba starty by³y uda-
ne - podsumowuje Ma³gorzata
Adamczak, instruktorka klu-
bu.

Dodatni bilans
Dodatni, tak najkrócej mo¿-
na okreœliæ bilans pierw-
szych spotkañ,jakie roze-
grali w rundzie wiosennej
pi³karze Pogoni 1929 Œmi-
giel. Zwyciê¿yli  bowiem
w wiêkszoœci meczy.
Tegoroczne rozgrywki œmi-
gielanie rozpoczêli 23 marca
na wyjeŸdzie, meczem z Ry-
walem Kurzagóra. Wygrali
1:0. Zwyciêskiego gola zdoby³
W³odzimierz Rydlewski.
Tydzieñ póŸniej na w³asnym
boisku podejmowali Zjedno-
czonych Pudliszki, wygrywa-
j¹c 2:1. Tu gole wbili Adam
Olejnik i Artur Basiura.
5 kwietnia, na wyjeŸdzie
w Chorzeminie doznali jedy-
nej jak dotychczas pora¿ki.
Przegrali 1:2. Bramkê zdoby³
Artur Basiura. Za to po tygo-

Turniejowy maraton
Prawdziwy turniejowy ma-
raton prze¿yli w ostatnich
tygodniach tenisiœci sto³o-
wi Polonii Arsena³ Œmigiel
oraz Orl¹t Terr y Czacz.
Nasi gracze star towali
w ka¿dy weekend czêsto
dzieñ po dniu.
22 marca w Z³otowie odby³y
siê eliminacje wielkopolskie
¿aczek i ¿aków. By³y to zara-
zem zawody o puchar Przegl¹-
du Sportowego.
Wœród dziewcz¹t wygra³a Ju-
styna ̄ urek ze Œmigla. Jej sio-
stra Ewelina zajê³a miejsce 4.
Na pozycji 5 uplasowa³a siê
Anna Krysman z Czacza, na-
tomiast jej klubowa kole¿anka
Marika Maœlak by³a 6.
Z ch³opców najlepiej wypad³
Mateusz Skorupiñski, który
zaj¹³ miejsce 5. Marcin Jaœ-
kowiak by³ 8, Wojciech Przy-
bylski 9, B³a¿ej Hof fmann
z Czacza 11, Tobiasz Korpac-
ki 12, Bar t³omiej Górecki
z Czacza 17.
Tydzieñ póŸniej, 29 marca,
w Wyrzysku odby³y siê Indy-
widualne Mistrzostwa Wiel-
kopolski M³odzików i M³o-
dziczek. Z reprezentantek na-
szej gminy najlepiej spisa³a siê
Estera Obiega³a z Czacza, któ-
ra by³a trzecia. Tym samym
zakwalifikowa³a siê do Pó³fina-
³u Mistrzostw Polski. Impre-
za odbêdzie siê na pocz¹tku
maja w województwie kujaw-
sko-pomorskim. Weronika
¯urek ze Œmigla by³a 4, Justy-
na ¯urek 10, Ewelina ¯urek
15, Sandra Mazurek 25, Ma-
rzena Wich³acz z Czacza 27.
Wœród ch³opców S³awomir
Kreuschner zaj¹³ miejsce 12,
Micha³ Gzylkowiak 24.
W Poznaniu, 5 kwietnia, odby-
³y siê Indywidualne Mistrzo-
stwa Wielkopolski Kadetów.
£ukasz Szymañski by³ 4, To-
masz Nawrot 12, Pawe³ Sko-
rupiñski 20, Tomasz Fórma-
nowicz z Czacza 24, Robert
Jagodzik 28. Wœród dziewcz¹t

Paulina Maœlak z Czacza zajê-
³a miejsce 10, a Kinga Langner
18.
W tym samym dniu w Po-
znaniu odby³y siê równie¿
Dru¿ynowe Mistrzostwa
Wielkopolski Juniorów. Dru-
¿yna ze Œmigla w sk³adzie
Wojciech Waligórski, Dariusz
Szymañski i Pawe³ Zbyrad wy-
walczy³a tam tytu³ wicemi-
strzów województwa.
W tym czasie 5 i 6 kwietnia
w Gdañsku przeprowadzono
Fina³ Ogólnopolskiego Tur-
nieju o Puchar Przegl¹du
Sportowego. Stratowa³o 48
najlepszych w Polsce za-
wodniczek. W tym gronie Ju-
styna ¯urek ze Œmigla, której
wyjazd sponsorowa³o Staro-
stwo Powiatowe w Koœcianie,
zajê³a miejsce 33.
Z kolei 12 kwietnia w GnieŸ-
nie odby³y siê Indywidualne
Mistrzostwa Wielkopolski Ju-
niorów. Wygra³ je Wojciech
Waligórski. Dariusz Szymañ-
ski by³ 7. W tym samym dniu
rozegrano tak¿e Dru¿ynowe
Mistrzostwa Wielkopolski
Kadetów. £ukasz Szymañski
i Tomasz Nawrot zajêli w nich
miejsce 5, Pawe³ Skorupiñski
i Robert Jagodzik 10. Starto-
wa³y tam tak¿e zawodniczki
z Czacza - Paulina Maœlak
i Kinga Langer, które zajê³y
pozycjê 5.
Dzieñ póŸniej, równie¿
w GnieŸnie, odby³y siê Dru¿y-
nowe Mistrzostwa Wielko-
polski M³odziczek i M³odzi-
ków. Tytu³ wicemistrzyñ wy-
walczy³y Weronika ¯urek
i Justyna ¯urek. Estera Obie-
ga³a i Marzena Wich³acz
z Czacza by³y 5, a Ewelina
¯urek i Sandra Mazurek 9.
Wœród ch³opców S³awomir
Kreuschner i Micha³ Gzyl-
kowiak zajêli miejsce 7, a Mar-
cin Langner i Dawid Obiega-
³a z Czacza wywalczyli miejsce
12.
DAS

dniu œmigielanie urz¹dzili so-
bie ostre strzelanie. Wygrali
z Lwem Pogorzela a¿ 7:0. Po
dwie bramki zdobyli w tym
meczu Krzysztof Kurzawa,
Przemys³aw Skrzypczak,
Krzysztof Kaminiarz, jedn¹
strzeli³ Adam Olejnik.
15 kwietnia pi³karze Pogoni
rozegrali u siebie zaleg³y
mecz z Ruchem Bojanowo.
Mia³ to byæ pierwszy poje-
dynek rozgrywek, prze³o¿ony
ze wzglêdu na pogodê. Spo-
tkanie to zakoñczy³o siê bez-
bramkowym remisem.
I wreszcie w lokalnych po-
tyczkach Pogoñ wygra³a 1:0
z Mas-Rolem Sp³awie. Zwy-
ciêskiego gola na swe konto
wpisa³ Tomasz Okupniczak.
DAS
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W szkolnych zmaganiach
Uczniowie Szko³y Pod-
stawowej i Gimnazjum
w Œmiglu uczestniczyli
w trzech wojewódzkich tur-

Prawie wszystkie nasze dzieci
wype³ni³y normy na kategorie
szachowe. Myœlê te¿, ¿e dobrze
zaprezentowaliœmy siê jako
organizatorzy drugiego z pó³fi-
na³ów. Chcia³abym po-
dziêkowaæ za pomoc w orga-
nizacji turnieju wicedyrektor
szko³y Wandzie Judek, oraz dy-
rektor Jolancie Sobeckiej, któ-
ra udostêpni³a nam szkolne

pomieszczania, gdzie turniej
by³ rozgrywany. Zygmunt Ra-
tajczak, kierownik OKFiR
i burmistrz Józef Cieœla, wrê-
czali podczas imprezy nagrody.
S³owa podziêkowania nale¿¹
siê tak¿e Dawidowi Tomaszew-
skiemu i £ukaszowi Primelowi,
którzy wykonali mnóstwo œwiet-
nych zdjêæ z obu imprez.
DAS

niejach tenisa sto³owego.
By³y to starty bardzo uda-
ne. Mamy nawet mistrzyniê
Wielkopolski.

28 marca, w Mi³kowie prze-
prowadzono Indywidualne
Mistrzostwa Wielkopolski
Gimnazjów. W imprezie star-
towa³o po 28 zawodniczek i za-
wodników wy³onionych we

wczeœniejszych eliminacjach.
Mar ta Waligóra oraz Woj-
ciech Waligórski wywalczyli
tam tytu³y wicemistrzów.
£ukasz Szymañski zaj¹³ miej-
sce 3, a Dariusz Szymañski 4.

5 kwietnia, w Rosku roze-
grano Indywidualne Mi-
strzostwa Wielkopolski Szkó³
Podstawowych. Tu znakomi-

cie spisa³a siê Weronika
¯urek, która wywalczy³a tytu³
mistrzyni. Sandra Mazurek
zajê³a pozycjê 9, S³awomir

Kreuschner zosta³ wicemi-
strzem województwa, a Jê-
drzej Skrzypek zaj¹³ miejsce 4.

W Rosku star towa³o po 32
najlepszych zawodniczek i za-
wodników z Wielkopolski.

Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski Gimnazjów
Mi³kowo

Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski Szkó³ Podsta-
wowych - Rosko

Ligowe ostatki
Ostatnie w tym sezonie
mecze ligowe grali tenisiœci
Polonii Arsena³ Œmigiel.
Generalnie nie zalicz¹ tych
spotkañ do udanych, ale
i tak nie mia³o to wp³ywu
na ostateczne miejsce w ta-
belach.
30 marca dwa ostatnie mecze
rozegrali drugoligowcy. Naj-
pierw przegrali 1:9 z Raszko-
wiank¹ Raszków. Punkt zdo-
by³ Robert Bartosz. Nastêpnie
Poloniœci ulegli 2:8 Tajfunowi
Ostrów Wielkopolski. Patryk
Ratajczak zdoby³ 1 punkt, Ro-
bert Bartosz i Dariusz Szy-
mañski po 0,5.
Ostatecznie zespó³ zaj¹³
5 miejsce w tabeli, w której ry-
walizowa³o 8 zespo³ów.
W tym dniu grali te¿ trzecio-
ligowcy. Polonia II uleg³a 4:6
Tajfunowi Skra Ostrów Wiel-
kopolski. Punkty zdobyli tu:
Tadeusz Koz³owski 2,5, Artur
Marciniak 1, £ukasz Szymañ-
ski 0,5. Nastêpnie zespó³ zre-

misowa³ 5:5 z Górnikiem K³o-
dawa. Tu punktowali Artur
Marciniak 2,5, Tadeusz Ko-
z³owski 2, Mateusz Kuciak
0,5.
Z kolei Polonia IV wysoko, bo
a¿ 14:4 pokona³a Start Gostyñ.
Tu punktowali S³awomir
Kreuschner 4,5, Marcin
£¹czny 3,5, Pawe³ Zbyrad i To-
masz Nawrot po 2,5, Micha³
Gzylkowiak 1.
Trzeci zespó³ Polonii zaj¹³
w rozgrywkach trzecie miej-
sce, a Polonia IV ósme.
Trzecioligowcy zakoñczyli
rozgr ywki 6 kwietnia. Ro-
zegrali wtedy dwa spotkania,
oba w mocno rezerwowym
sk³adzie. W rezultacie ulegli
MKS II Trasco Ostrzeszów
0:10 oraz Astro II Krotoszyn
1:9. Tu punkt wywalczy³
Pawe³ Zbyrad.
Ostatecznie zespó³ zakoñczy³
rozgrywki na miejscu 6 w li-
dze, w której rywalizowa³o 12
dru¿yn. DAS

Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski Szkó³ Podsta-
wowych - Poznañ

W Poznaniu, 10 kwietnia, od-
by³y siê Dru¿ynowe Mi-
strzostwa Wielkopolski Szkó³
Podstawowych. Tu rywalizo-
wa³y dru¿yny, które wczeœniej
zwyciê¿y³y w eliminacjach re-
jonowych. Nasz¹ gminê repre-
zentowa³y obie dru¿yny,
ch³opców i dziewcz¹t. Obie

ekipy wywalczy³y br¹zowe
medale.
Dru¿ynê dziewcz¹t tworzy³y.
Weronika i Justyna ¯urek,
Sandra Mazurek, ch³opców-
S³awomir Kreuschner, Micha³
Gzylkowiak i Jêdrzej Skrzy-
pek. DAS
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Bieg na orientacjê.

Bieg na orientacjê to dyscypli-
na sportu, w której zawodnik,
pos³uguj¹c siê map¹, musi
w jak najkrótszym czasie od-
naleŸæ wyznaczone punkty te-
renu tworz¹ce trasê biegu. Za-
wodnik potwierdza swoj¹
obecnoœæ w punktach kontrol-
nych na specjalnych kartach
startowych, które s¹ doku-
mentem uczestnictwa od star-
tu do mety. Drogê pomiêdzy
punktami wybiera dowolnie,
uwzglêdniaj¹c w³asne umiejêt-
noœci orientacyjne i kondycjê..
Bieg na orientacjê nale¿y do
mniej popularnych sportów,
mimo to od ponad dwóch lat
odbywa siê w œmigielskim
gimnazjum. To dobry sposób
aktywnoœci, tym bardziej, ¿e
realizowany w bliskim kontak-
cie z przyrod¹. Uczy samo-
dzielnoœci, daje satysfakcjê
z prawid³owo podjêtej decyzji
i samodzielnego pokonania
trasy, wiarê we w³asne si³y.
Rozwijaj¹c sprawnoœæ fizy-
czn¹, uczy myœleæ.
Organizacja i przeprowadze-
nie zawodów jest pracoch³on-
ne. Potrzebna jest mapa tere-
nu, karty startowe dla uczest-
ników i punkty kontrolne w te-
renie. Zawodnicy startuj¹ po-
jedynczo, w równych odstê-
pach czasu. Miejsce startu
musi byæ tak usytuowane, aby
oczekuj¹cy nie mogli obser-

Trener - wychowawca
Dlaczego jedni trenerzy maj¹
sukcesy, a inni nie? Jedni
wzbudzaj¹ wiele kontrowersji,
inni ciesz¹ siê szacunkiem,
powa¿aniem zawodników?
OdpowiedŸ na pewno nie jest
³atwa. Od wielu lat jestem tre-

nerem-wychowawc¹, a mimo
to uwa¿am, ¿e muszê siê jesz-
cze wiele nauczyæ, poprawiæ,
zdobywaæ nowe doœwiad-
czenia. Mo¿e w³aœnie w takim
podejœciu tkwi sukces?
Osobiœcie ze sportem jestem

wowaæ startuj¹cych. Uczest-
nik otrzymuje mapê z tras¹ na
kilka sekund przed startem.
Historia biegów na orientacjê
w Œmiglu siêga 2001 r., gdy od-
by³a siê „Premiera XXI wieku”
– biegu zorganizowanego
przez M. Dubisza z Lesz-
czyñskiego Klubu Oriente-
eringu przy udziale naszej
szko³y. Mapka terenu zosta³a
wykonana dziêki L. Balcerowi
przewodnicz¹cemu ówcze-
snej Spo³ecznej Miejsko –
Gminnej Rady Sportu, Kultu-
ry Fizycznej i Rekreacji, któ-
ra zakupi³a te¿ profesjonalne
punkty kontrolne niezbêdne
do przeprowadzenia biegu.
Dotychczas w Œmiglu odby³o
siê siedem biegów na orienta-
cjê. Te profesjonalne przygo-
towywa³ Leszczyñski Klub
Orienteeringu (6 I 2001 –„Pre-
miera XXI wieku”, 18 III 2001
-„Wiatraki 2”, 12 IV 2001 –
„Wielki Czwartek z map¹”).
Biegi rekreacyjne organizo-
waliœmy sami - 17 II 2001 - bieg
z Profilaktyk¹ Chorób Uk³adu
Kr¹¿enia oraz Mistrzostwa
Szko³y w tej  dyscyplinie–26 V
2001, 27 X  2100, 26 X  2002.
Pierwszymi Mistrzami Szko-
³y zostali Basia Jarosiñska
i Oskar Nowak.
Biegi na orientacjê wesz³y na
sta³e do kalendarza imprez
sportowych naszej szko³y.

Andrzej Weber

zwi¹zany od pi¹tej klasy szko-
³y podstawowej, a roli trenera
podj¹³em siê w wieku 18 lat.
Wprawdzie nie mia³em jesz-
cze wówczas ¿adnych upraw-
nieñ, ale prowadzi³em ju¿ za-
jêcia z zawodnikami niewiele
m³odszymi ode mnie. Od 1995
roku jestem prezesem Klubu
Sportowego “Polonia-Arse-
na³” w Œmiglu i trenerem te-
nisa sto³owego. W wyniku kil-
kuletniej pracy trenerskiej,
dziesi¹tek godzin spêdzonych
w sali treningowej, na zawo-
dach, wyjazdach, obozach,
spotkaniach ze œrodowiskiem
trenerskim, zgromadzi³em
sporo doœwiadczeñ, którymi
chcia³bym siê podzieliæ.
Moim zdaniem dobry trener,
oprócz bogatej wiedzy prak-
tycznej i teoretycznej z za-
kresu danej dyscypliny spor-
tu i metodyki treningu, powi-
nien posiadaæ umiejêtnoœci
pedagogiczne, aby w pe³ni
przygotowaæ zawodnika do
¿ycia w spo³eczeñstwie oraz
do osi¹gania sukcesów spor-
towych. Czêsto zdarza siê, ¿e
trener musi odegraæ bardzo
ró¿ne role - dyplomaty, strate-
ga, wychowawcy, organizato-
ra, negocjatora, menad¿era,
sêdziego, rzecznika, masa-
¿ysty, doradcy. To sporo,
a gdyby którejœ roli nie spro-
sta³?
W poszczególnych etapach
szkolenia zawodnika zwracam
uwagê na odpowiednie kie-
runki mojego dzia³ania. W eta-
pie wstêpnym najwa¿niejsze
powinno byæ wychowanie,
potem trenowanie i wspó³za-
wodnictwo, w etapie podsta-
wowym trenowanie, wspó³-
zawodnictwo, wychowanie,
w etapie specjalnym – wspó³-
zawodnictwo, trenowanie,
wychowanie.
Do podstawowych funkcji kie-
rowniczych trenera powinno
nale¿eæ planowanie, organizo-
wanie, motywowanie i kontro-
lowanie.
Jako najwa¿niejsze umiejêt-
noœci spo³eczne trenera uzna³-
bym umiejêtnoœæ negocjacji,
komunikowania siê, rozwi¹zy-
wania konfliktów i przewodze-
nia grupie.

Cechy i umiejêtnoœci, jakimi
powinien odznaczaæ siê dobry
trener, to realizm w ocenie
sytuacji i w dzia³aniu, motywo-
wanie zawodników, utrzymy-
wanie dyscypliny w zespole,
kulturalny, poprawny, jasny
sposób przekazywania myœli,
poleceñ i uwag, wysoki po-
ziom moralny, odwaga w wy-
ra¿aniu swoich przekonañ,
konsekwencja w postêpo-
waniu, trafna ocena ró¿nych
sytuacji, zdolnoœæ wy³awiania
talentów.
Dobry trener:

1) jest odpowiedzialny,
2) sprawiedliwie rozdziela

nagrody i kary,
3) szanuje ucznia-sportow-

ca,
4) pog³êbia w³asn¹ wiedzê,
5) kszta³tuje œwiadomoœæ

sportowca,
6) traktuje podmiotowo swo-

ich wychowanków,
7) ma indywidualne podej-

œcie do zawodników,
8) nie szuka zaszczytów,
9) idzie w³asn¹ drog¹,

10) przyznaje siê do w³asnych
b³êdów,

11) jest pogodny i pe³en opty-
mizmu,

12) szuka dobr ych cech
w ka¿dym zawodniku.

Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e trener
powinien byæ aktywnym wy-
chowawc¹, skoro podejmuje
siê byæ przewodnikiem w wiel-
kiej i niepowtarzalnej przygo-
dzie, jak¹ jest sport.
Dodam, ¿e w pracy trenerskiej
wielk¹ satysfakcjê sprawiaj¹
mi dobre wyniki moich
wychowanków i ich wdziêcz-
noœæ.
Moje wa¿niejsze osi¹gniêcia
trenerskie to m.in. awans dru-
¿yny „Polonia Arsena³” do II
ligi tenisa sto³owego w sezo-
nie 1999/2000, wychowanie
wielu medalistów Mistrzostw
Wielkopolski, uznanie w³adz
administracyjnych.

mgr Tadeusz Koz³owski

trener II klasy tenisa sto³owego,
nauczyciel wychowania fizycznego
w Zespole Szkó³ Ochrony
Œrodowiska w Lesznie
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I Regionalny Festiwal Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej
Muzol 2003

Dzieci z sekcji wokalnej CK w Œmiglu Katarzyna Marona
I miejsce w kat. dzieciêcej 13-16 lat

Zespó³ „PIN.SET” z Jarocina Adrianna Stachowiak
I miejsce w kat. „Krasnale”

Monika Sarbinowska
Grand Prix w kat. dzieciêcej

Przemys³aw Bortel
Grand Prix w kat. m³odzie¿owej


