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Restrukta ryadcja
czyli co sią stało , 6E§§§M ?
/ CZYLI: KTO KUPI ODE MNIE,/

Restrukturvzacia = rozbicie całości zbudowaneJ w perłłien spo*

sdb z poszczególnych określonych elementdr,l.

Gminna Spdłdzielnia 'l Sarnopomoc Chł,opska " rł ŚmiEiu.
)1 grudzień 1989 lok. 419 pracowników, 9.900 mi1,. cbretu !

BB4 mil. zysku, skupi}a 1650 ton zboża - w tym 9B0 ton żyta.
Trzecie mieJsce u woJewddztwie. M 0 N 0 P 0 L i § T A.

Idzie noĘe.

Jr.lż rł początkach 1989 roku opracowano koncepcJę Frże -
kształceń, któRą oparto na możliwościacn produkcyjnychrgłdwi.,

nie masarni. Stąd cykl technologiczny : skup :- przeirła§zanie
: sptżedaż w sleci własnych sklepdrł (w śmiglu,Lesznie, 'Jro-
cła,łiu).Ternatem dyżurnym stalo się hasło " unikać §trat n§

sklepach rłiejsklch ", stąd propozycje ; głdwnie dla pracr"lją-

cych w nlch sprzedarłcóvł ! a moż6 weźrnie pani vł ajencję lub w

dzierża,łę ? Poszło 29 obiektów.
l,lraz z npżliwościami stwarzanymi przez państwo następowało

dalsze " rozluźnienie gorsetu ".
i,l połowie 1990 roku rozdzie§żawiono bazę obrotu roln*Et t{

Śmi.glu przy ul. Killńskiego ( obecnie działają na nisj 4 fir
my : Rolnik Polski Z. Stróżska , Transmar Włodzimiełza [lar-

ciniaka, stacja paliw i skup złornu należące do PCł4 Xrzycko

oraz hurtownia artykułów spożyrdczych byłej 65 ).Iidivnież xy

dzierżawiono magazyny przy ul, M.Focnalskiej 6.

i,lodną formą staly się spdłki .

GS wesłtb w dyłie. 't 0łnni best " ( wszystko co najlepsze )

założono w sierpniu 1989 r. a jej udział wynosi 78 %"' Do

" Gesbudu " na 20 rnil. kapitału zalożycielskiego 6§ wnios-

ła l1 i to rl po§tacl urządzeń.

Zgodnie z uclrwałamt Zebrania Przedsta,łicieli sprzerjano dwa

obiekty przy ulicy Zdrojowej, dla ktdrych nie znaleziono
rrożl iwości zagospodarowania.

- olaczeqo zmienlono nazlvŁfi§§y na,; Śt,łtclEt_sxn SPĆLfiZltL

NIA PRZETWóRczo j HANOL0!{A 'lł śMIGLU t -pr3am-jgl_"Ę§9,a9§e

Dana mor. A N D R Z E J A T 0}.lK 0!ł I AK A;

- tJctuałą nr 7 z dnia 21 marca lg9l r. Zebtanie Przed*taui

cieli 65 " Samopolltoc Chłopska " zmieniło naz}Ję n€ "*nigiel
ską Spdldzielnię Przetwórczo-Handlcwą w Śmig}u ""

t,l dyskusji delegact Jednogłośnie uznali celowość zniany,na

zwy nie tylko ze względu na ustawę o likvridacji piołu CJS

"S.Chł." lecz i na zmianę zakresr"l daiałania w zvłiął.}tł: źa

łnianą polltyki na wolnorynka,,łą i zapczestanie praktyk n,o*

nopolistycznych.
Zmiana nazwy , dodaje prezest w żadnym razie nie ł$lynęla

na zakres dzlalalności Spdł,dzielni, ktdra w nouej s=acie

jest kontym-latorką clziałatności 'j Rolnika § i 6§.

- Jaki ies_t zakres działalności Spdłdzielni ?

- tlytwa§zanić wyrobóu 1 półfabrykatdr,l oraz pczetwdrstwo ,

śrviadczenie us}ug, działalność handlowa wyrobami i usługa_

ml własnymi oraz obcyml wraz z pośradnictwe.rn handlovym !

dziaŁalność §kupowa, gk§port : inport towarórł i us}ug ,ł ;la

2
-xresie dzialania Spółtjzielni, organizowanie zakupu i sp§ze

daży towarów : materia}drł od innych podrniotów gospodar -;

czych, dzlałalność spo}eczno; wychorławcza i kulturai.no-oś-
wiatowa ( ta jest ze względdw,flnansowychr na daiszym pla
nie ).
:. Przv .ognocv .iakich środkdw.j-?:realizu.lecie ?

- Poprzez zakłady produkcyjne : masaEnla, piekarnla, 2 cla;
stkarnie, }odztarnia, przetwórnla ryb, tucz przyzakładovry i
placdwki handlowe : baza magazyrowa H Staryn BoJanowie r o:
pał, naxozy, materiały budowtane, e w e n t u a 1 n y (pod-
l<reślenie HZ) skup zbdż, hurtotłnia, sieć sklepdw mięsnych w

*niglu, Le§znie !. Wroclawiu, eieC sklepóu piekarnicąych rł

*niglu t Lesznie, sklepy przemysło*e, cul<ielnlczerchaniczny,
eliktrotechniczny, meblorvy.
: Ile osdb Spółdzielnla a!§udnla ?

- l,ł miarę przek3et6łceń organizacyJnych, dogto9otłUjąc ,elę
do aktualnych potnzeb naetępoweła rdłnleż znlana polltyki
zatrudnlenia i tak : ]1.12.t9B9 ; 419 osób, ]1.I2.199a:237l
]t].6.199l _ ?!6 osdb.
* 0ziękuję parnr za prżekaaane tnfoctnacje.

A jak lunkcJoruJą nowe e 1 ementy?

"Rolnik Polskl".Prpetne Frzedslębiotstuo "&slugi Roll
nictwa w Śmiglu, ul.J.Kilińskiega ?}.

Jego xłaścicielan Jest długoletni pracovrnik byłej 65 Z Y §-
Mu N T § T R Ó Ż AK, ktdry x siecpniu 1990 r. rydzier-
żawił od je§rcze byłeJ 6§ część bazy obrotu rolnego (magazyn

zbożorvy, magazyn Llni,r,,er§alny} vliatę ragazynową) plac §<ładoxy

ocaz stację paliw 1 hurtovłnię artykułćrr spożyxcaychrktóre

zdał x pocz. stycznia br.). 0gółer; za3ruje ]5.tXl0 rł! $r*ia-
rzchni. H ubiegły,n ror<u obfót ryntósł 6 miliaradr el. Zatru-

ńia 20 csób.
Firma zaJmje się głórnie sprzedażł środkdrr do prę&kcji ro1

nej, częśei dr ciĘ§nlkdwr przyea€p, rngteriałdv, budovllanycfi n

opału. 0d rriedawna rdwniet i w Barehlinie gn. Przarąt tgpał,

navrozy).

N lipca śrłladcry też ustugl transportcwe ( ? Jelcze z pc!y-

czepami o ledołności 20 t. katdy}.
!{tymrokuod rolnikdw nic nl6 skup1!
bo : l)Nie ma peefetencyjnych (prefeterEja = pieE$sz€r'lstw ,

uprzywilejowenie) kredytów dla jedrnstd,( .§kup\rjącycfi (są ore

tylko dta firrn przetwarzaj6ych)," 2} FZZ nie zaxst}y z *Rpl

t luwy ne §kup, mgBlyn§w§ni€ §16z transport ćro §l,,oich ttrł§a :,

ayedw. }) Firnie 90 p§ostu to się nie @łaca ! ńrże kosaty

rnagazynauania (duierżaira reretgdrłanre urzEdzenia flle§heliza-

cy jre) rwysa<ie odsetki od e*entualnie zaciągnięte$, kredy&|

ogólrpdostqregp, yysokle koszty transpoctu. 4) Co ja z tym

d<rrpiorry* zbcżełn zrobię ?l
lła Fytanie o pĘzy§złscd finły B. zygnnt §trdżak pgie

dzlął g To Jul nie te clasyo kiĘdy katdy klos Ęł na $69ę

żłota.
&żeli p§libt*a ro!,na się ni,e aniani - to znacry nle bę§zie

zbytu na prud:Jłcję rolną, a tyłł sanym i zapotrzebo*ania na

środ<l do j€j prodłj(cji - to nie tyiko upa*tie rolnictvo,ale
§drifiieź i lirmy je obsługtl.ią€.

Nle jest to pog!.ąd odosohiony. Podobną ruyśl wyrazlł taż i
p. A. TcEr&€fi{i8k.

dalszy ctąg na następreJ stronie



Pr{ZED5 It BI ORSTtliO HANDLOIłE §Ył,f eRI AN LnnEX. Śmi giel,., 1. 1.1.

FornalskieJ 6.

Jest kontynlacJą firrny dzladkar rórniet Symforlana (§yrnfor ;:

lan Larek. Przerls!ęblorstwo rolniczołrandlołe" ).
Przedsiębiorstwo swą działalnośd pro§adzl na dzierżawlonej
od stycznia 1990 r. częścl by}ego msgazyru : g:ri<tu skupu

surctłcótł wtdrnych (darna własnośd dztad<a).Mieśct się tu też
p u n k t s k u p u s k ó c pro{adzony przez §tani§ława
Jędlcwiaka źGostynia.
P. Larek zatrudnia 4 o§oby. ?ajn§Jje s!,ę przede r€zystklm spr
zedażą artykułdw do produkcjl roln€J i ogrodntczeJj(na*ozy,
śra§kl ochrony roślin, !o1,1e)rmaterlałdlv budo}rlanyclt ( §ips,
cemcnio,xaptroreternitrpapa) i opału"
Pośredniezy rdirnieź w załatrrianiu trBnspottu.8ędzie równleż
rozprowadzał i naszą 'n llltrynę Śmlgielską". OziękuJemy !

A tak na marglne§ie. Kto ode nnle kupi ?

Jeśliniete firmy, to końu gc§poder z

§p§ źeda 9w€ plony?Pokazanoilipi§nE
(z dnla 4.?.199! nr 0H:245/28trl), z xióre§o dcwie!

działen §ię, że F*ństxołe Zakłaóy Zbożotte l
; będą prowadziły skup interreneyJny na zlecenle AgencJl llyn

ku ficl,nego,
:lFodpi§aą umoi{y tl,LK 0 Z P R 0 0 UC E N T AM I
P S Z E N I C Y {podxł. HZ) z zagwarantotranień jej tł/<upu pod

bieżące potrzeby,

- pcżYjfiloHgć będą od producent& nieFsladających wła§nych na

gazyndrł §§zenlcę w depozyt(przechotranie) z terminet! ztgł8ty
wynikającym ż żago§podaroh,anie tej p§lenl§y,
: nie prze*idują w ogćle §kupu żyta ne własne pots.eby do koń

ca 199l r,
Ro}nik, ktdry podpiszs uflltnaą z ?ZZ o 5p8zed8ż .ł(upno

pszenicy też nie moźe speć 9pokojnle Bo (ze wroru unowy Prze
dsżębiorstwa Zboźowo+{łynarskiego |'PZZ" w Lesznie) :

§ } p.l"§ena p9zeni6y jest ceną rrmovlną l ustalgna lo§taJe
przez stEony w nęrrrencie realtzacJl psżentcy 1mo magazyn

{do wskazanego magazynu) kupująeąo. (Nle ŃoriązuJe za-

tem cena w dniu zawarcia umoły.!łl ten sposób rolnik pod-

pisując unowę nie wie ile dostanie za dostarczrytą psze-

nicę" HZ)

§ 7.Sprzedający (rolnik) będzie ństarczaC pszentcę ułasnym

transportem w tlośclach i termlnach d<reślonyctr przez ku

pującego i na adres wskaząny plzez kupującego.

§l0.Każdej z€ śtfon przysługuJe praro wypowiedzenia (...) u-
ltnt{y w terminie ! mle§iąca.

! A'oyś wyszedł na swoje, ile powinieneś dostać za q

pszenicy ? l pytalrl znar€go ni nłodąo rolnika.

{3" Mininrum !,00 tys. ,: odporłiadą dodając,le jego zysk bę

dzie rninimalny.
_ Skąd taka kalkulacJa ?
; Uprawa sleby : palirło (t), kwalifikorrane ziarno, opryski ,

zbiór : ścinanie :; ko$baJn ]60 tys. za 1 ha godz. pracy,p§a-

sowanie slomy :- 150 tys. za gode. + 2 rolki sznurka po 90

tys.
Ale żeby §Kr do rnie przyjechał, to rłrszę prżed żniwami wp}a

ciC 200 tys" od ha, bo nie mają na iallwo...
-: Sprzedasz ziarno ?

- ? (znaczący uśmiech).

- Co o tym sądzlsz ?

- Powlnno być tai<; Jak n RFN. Tam za hektar leżący odłoglem

:r,
-. płacą rolnikowi 1000 marek. Nie uprawiłbym...t0 ha.." Albo

Edyby trafił §ij,Ę i(upi*]c, Kupuję dwa miłszkania i żyję z pro.-

cerŃu.
l Skąd łlesz o tych Nienrach ?
: Z §atellty.
_TY NAPRAl{0Ę TAK MYŚLIsz?!
- ???

(Hz)

{€§Oł§ł€

ńntoni j{**miarcząk;

Pgrkł podw*rsfr.§e

§&łf#{ń
B r a n 1 k o u o : 6 hc (fłolniczy Korr§irlat §Fółdzlej.czy).

Na znl§zcrdneJ, rozląłej polenle polotonej przed pa-

Łacem na wyrdżniente easługuJą : dwa gatunki daglezJi zielo;
nej i slnej _ ćw. 2,70 m i lr8$ m,o seyszkach z ńaraktery:
stycznynl trdJzęi:nymi łuskami wsptesaJącymt i wystaJącymi po

nad tuski naslerne, Jodła jerjnobarrł]a - *§. lr20 m, śulert
kluJący obtl. 1120 m, śrieek zrłyczajny : obw. 1,90 m. Tuż

przed sarnym połacEm rysr.lję się dvlie staźkovate, o nieco zwl-
sających gałęziach, korofty cyptygików Lausona :. obw. 1,60 i
I,10 m oraz żyi.,otnik olbttymi ; obw. I,S0 metra.

Z drzew lidclastlch uymienid należy l ó{a staśe dęby szypuł-

- obr. 4190 i 4,?0 m, dwa jesiony wynlosłe - obw.Ąr)O m

i. 2170 m, 119a drabnclistna - sbw. },30 m, białodrzew - obu.

3,20 m, trey ka§ztanowcB - ob.v. ?,70 m, ?,20 m l 1190 m oraz

okazałe platany o obw. pnia Ą,05 m i ),B0 m. l{ zdewasto-

częSei parku polożonej ta pałacem, w pasie drzevł i
okalających parr< znajdujemy : starą sosnę zwyczaJną-

)rl0 n, buk zrłycra"rny - ob*. 2,20 tł i dua dęby szypuł-
o obr. pnią Jr90 m i },20 m.

o a pa§klefn zasadnlczym }ącry się ( zaniedbany i
zarośnięty ) ory3inainy iasek śrłierkoxo-dag3.ezjowy z niewiel

cicrnieszką dębów, jesio*drł i bukdw. Na §yrdżnienie zasłu-
1Ą daglezji zie}onych oraz dwa buki.

terenr,e parku 9potkac nEtna §ż pięć gatunków kl"onów: ztły-

, s§€brzysty, jeslonolistny, czer-!łonollstny (Jawoc) i
(paklon). 1.1a łące za parklen ro§nie pojedynczo ?0 dę;

szypułkowych, r tym najstar§zy o obł{- pnia 6120 m - po-

została w gRani§ech od Ą,00 , ?r20 n cbrodu pnia.

}l poścodku rsi mały drewniany kościdłek z kańca XVII! t,ł.oto;

czony jest zwartą zie}enią czterech lip szerokolistnych,{bw.

5rl0 (zrośnięta z ] drzew), cżterech llp drobnolistnych oraz

dwóch jesionów.

N i a t ą ż k o w o - 1 ha (Zespół §zkół Rolniczych).

Pa§k stararrnie utrzymany. Przed budyrkiem szkolnym

wznosi się rrrzĘplękna sylwetka ].ipy drobnolistnej o obw .

pnia 5,50 m do niedawna z pięcioma konarami wznoszącymi się
na wysokość około ]5 metrdw i pięcioma konarami nieco mniej

szymi rozchodeącymi slę na bokl. Poza tyrn w parku rośnie

kilka lip drobno- i szerokolistnych o obwodach rł pierśnlcy

od ą,10 do !,ĄR m, okazały białodrzew o obw. pnia 5,00 m

(zrośnięty z } drzerł) oraz dwa rrriejsze o obw. pnia },20 1

2,95 retra. Z nielicznych drzex obcego pochodzenia rosną:da

glezja zielona, jodła ba}sarniczna, dąb oiramidalny - 'otlw.



1,,70 m oraz łarlny okaz modrzerłia Japońskiego wyt"łodzący się z
Japonll środkoweJ o lglach si.nozie).onych z nalotem woskowym-

ionw. Rnia 1,80 m.
l

M a c h c l n :j 1,5 ha ( Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Bro
nikoiło ).

Z byłego parku pouostało kllka pojedyńczo rosnących sta
rych drzew, na niewiel,kiej pcrestrzeni między dr,lżym, prosto -
kątnym stawem a zaBr-ldowaniarni gospodarczymi" Natetą do nlch :

4 1ipy szerol<oIistne : obw. pnia },90 ( 7rg§nię16 2 dwdch
drzew) },60, ],2C i ],10 m ( z dużą dziuplą ), l lipa dro-
bnolistna - obx. ),00 m, ? dęby szypułl<owe - obrv"3,20 i ?,70
metra, l topola czarna ; obu. 3,7g, 1 stara robiniĘ - obw-
J,00 m o§az kilka kasztanowcdw rosnących nad łovłem o 0b9J.

pnia 2,20 ; ?,00 m.

Mor own i ca -2ha (RolniczyKombinat Spdldzietczy
- _ Bronikowo).

0o niedawna park zapuszczony. 0statnia "wycięto w

pień" gęsty podszyt całego parku. !l skład dFzewostant! ,,{cho-

Czę g}ównie drzewa liściaste pochodzenia krajowego z nie-
wielką domleszką iglaków : dęby szypulkovłe - obw. od ł,20
do ),20 m, 1 topole Eiałe o obił. pnia 

',J0, 
Ą,20 i ],00rn.Po

zostałe gatunkl drzew nle przekraczaJą 2,50 rn obwodu w pier
śnicy.
Z egrotdw wyrnienić należy : p}atan obw. 2,20 m, buk odmiany

czerwoflej - obw. 2,?0 m, kilka wioskich tcpoli, dość dużo

robinii odsamosie.jek do starszych egzertplarzy, jodię jedna-

barwną, wejmr:tkę i śwlerki kłujące.
Na szczegdlną uwagę zasługują dwa drzelłiast€ cl(azy cisa po-

spolitegc {jedyne okazy il tyn tecenie) - Jeden osobnik mę-

skr rozgałęziony na Ą konasy o obtł" pnia 1n20 m i - deugi

Osobnil< Żeński o } konarach i, obw. 1,25 m.

Ż e 9 r o !l o - J ha ( Nadleśnictwg Państr*cv*e - Kościan).
Na terenie parku przylegającego do leśn!.czór.łi<i na wy-

rdżnlenie zasługują : sędziwe dęby szypułt<owe o obw. pnia ort

5,10 do 3,00 m, l!, starych cisdrv pospolitych o obw. pnia od

1,00-0,80 m, a z drzow obcych l lipa srebrzysta - obw.2,20 m,

kilka wiązdw żachodnicĘ,surmia - obw, 1,00 m, a z iglastych_
śvierk kłujący i daglezja.
Najstarszy dąb-olbrzym o obw. pnia 7,40 m rośnie na skarpie
rowu przydcożnego w odległości 80 m od parku.|,liele potężnych

konardw drzewa jest już oburnarłych, a na pniu założono sze-
roką plombę camentową d}ugości około 8 m€tróN.

Po drugiej stronie drogi, tuż obok siebie, rosną dwa nastę-
pne dęby szypułkowe o obw. pnia 5,25 i 4,B0 m, a nieco dalej
przy stawie rybnym, wznosi się dąb o obw. pnia 5,B0 ,n.

}la niewie}kirn obszarze }eśnym rośnie dalszych 19 ol<azałych i
§tarych dębdw o obw. pnia od Ą,20 do }r?0 m, a pozostałe w

granicach od 3,00-2,6C m obvłodu"

Na pod<reś}enie zasługuje fakt" że lt] dębdr.l 5zypułkowych i
bezszypułkowych, rosnących w oódz. ll0 b,jest wpisanych do

rejestru porrnikórv przyrody.

Zespdł starych dębów ,ł Żegrowie stanowi cenną pozostalość po

dawnej dąbrowie, godny Ze vJszech miar objęcia ochroną prawną.

tl zamierzchleJ przeszłości dąb przez Sło,łian nie tylke był
czczony jal<o drzewo święte - symbo}, siły i niespożytej trv,a:

łości, ale także u,.łażany był za drzewo owoco,/rerze uzg}ęou na

źołędzie, któte stanowiły pocistauową paszę rJia świń"stąd tae
wielkość i wartość lasu dębowego określano w orvych e.a$ach
}1czbą śwlń jaką mdgł wyźyłić,a przyjnnuano, ża na utuczcnie

jednego wieprza potrz€i:a 29 dorc=łych dębdw,

vliadomo, że każdy *ark rłzględnia inny zespdł eieleni
rovladzony przez człotvieka do śradowiska wylnaga .*ysten,:atycr

nej pie}ęgnaojt, gdyż łv przeciwnym raĘle szybko dłigzeje j, ż€

rasta na skutek naturalnej sukces;i rośl,innoścl }epiej prży-
stosowaneJ do wąrunkdw danego siediiska"§tąd też, kiedy to na

sze packi x ].stach bezFośfec'nio po 11 tłojnie śrłiatcwej poza-
stawione zostały yłłasnemu Iosox"t, a niekledy nawnt *tawały
się irddłem uzyski,łania dadatkowego drewna budulcowego ! apa-
łcwego - drzewostan ich bardto ucl,erpi,ał,Nieg:otrzebni.e i bex-
potvretnie zEinęło vłiele pięknych i ok*załyah drzerł §odzimyĘł1

or3z obceg§ pochodzenia, jak tdrvnież cenne kolekcj€ krre}rdll 1

byli,l ozdo§nych.

Z ubolewaniem nalBży §tlrierdz!,c, *e parkami podwors$<imi

pod rłzglądem ich upo§zĘd(€tcanla, otocłenla troską 1 prałłidło;
tią opieką, zainteresowanc slę na naszyn tocenie *tosul,tk*Ng

pdźno, a i w d*lszyrr ciągu nie wsaądele Jest Jeszeze tak, J*k
tego by wymaEal interes spcłeczny.

Kieruję zatem serdecany apel do wszystkiah admini§trst§
rótv i użytkołrrików parkdw, do organizacji *połecznych ! młg -
dzieżowych, a tal(że in}odzleży seko}nej,aby wspólnyn lry§ilkifin
w interesie łrgólnego delbra uczynili useystko cila zachałłanla i
§tał§§o wzbogacąnia szaty raśJ.innej naszej żlemi KodciańskleJ"

łngr Antoni Kaźmierczak

P§" 0 pozostałych parkach napiszemy vł nasiępnym numerze.

!łonieśd 16 - 07 * 9l§"

Droga Redakcjo !

Chciałabyłł się oodeielić ,*r*ź€niaai z wycieczk1, rl,,,,Je.-

rowej"

25 czerwca z całą kJ.asą i młodsuą koleżanką byliśrny na wyci"e

czce rowerolrej. Naszymi opiel<unarni byl,i nauczyciele l pani
Niedbała, pani 6drna, pan Barto§zeilskl orar mama JedneJ z ko
leżanek - pani Matecka. Poznaliśrry kilka miejscawości §faa
1egendę o "0iab1irn moście"i"Brzo-
zie Gryźyńskiej".
Bardzo zainteresowała rrrnie ta pierr,{sza"Slciałabym ję oporłie-
dzieC.

" Przed wielu, rłielu }aty dziedzic okolicznych rtająt..
kórv poczynil z cza§tem ( diabłem ) zakład § swoją ńJ§zę.Jal{o
Hatrunek postawił diabłoui zbudowanie mostu międey jezloremi;
Wonieskin i Jezierzyckim. Budowa miała tr.łaC rałą noc, aź r1o

pierwszego piania koguta. Diabły Brzystąpiły do roboiy,nawet
zabrały się do toczenia na ten cel bardzo og§omr€go krutienia,
Niestety ,;:-,siały zostalłić go, ponieważ zapiał pierlłsż.r, k§gilt"
t1,o5t ten nie został przez czartdw zbudcwany, a dEiedzic !-!ie

oddał czartom duszy""

no d?isiaj kamień ten r:6zo5t3ł na jezi€rryckich polach.

tąclę §erde§zne pozCcowienla

Kin6a Gdrna
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DpIiiłHA żl4tANA §fiANIc MIA§Ti ś:4;§;tL

-L ĘL§Ą 1L8Ęj!Jg _§4LNl

lłr s!<u,l*k fi]§lerzsiących §iĘ tef,*ndx przexlcziarryci.
p*C i;|]udawę p*!"ł§t§ło r,Jie],e takich ob§zard!*r i{tdre B obecn*j
łirlvi-i.i. z rafrj;. ś,Nej trckali,zacji §ą b§u Ęaew ulił lub na,;łet

!ez§:cdi"r:*ni* 1,1i* są xontuni.ka;;y;lłie zwięi"rne z przynal*żnł-
*[ią §§un-i*r,rę Ęj,€ dsnP j rłiejseowośti 

" 
illłjE,łJ.otanie 3ranic

przsrj**a,"łi,::lłyetr ,ł uchtłł.ilił usprawni mie§zkań{:.,4n pi]§le?e§d],-

ny*f: r,ejcłdx 5riilv i §lia§ta w§pd}pracę z pcszczegdi*tynl! *Łr*

Łsi:tła.ii i kłgj_tstał;i cl,laeilalxymi.
l. żulała i]L"łnic nie*ta §lłigiel 3*l€§3C bęclzi* ła wtącueniu;

ie w*.i" '{rl:l;e;:*tl* ,Łer**u ąer*łśreCnio przyla§Łe§s do uia-
trakdqł Łł,:łłi* : ist*l*jąGyfii zabudołłafiiag}i Ę ,tym rejnni*"
*bsx*l,rl ]::ił *],,1$ięa§rt{* (tj. za iorełn kniejołłymipr?-sd}uża:.
jąe *.l"ieę §tl*sek"i*rłici*- Ponadto §f*ntu 0d i{§zyża na u1.
1,1iiińskillg* do i§*Ei grufitalłej kieru*ek Pn}*d*vłc.- Burki
llr*:" ęrur:il: z;: ulicą Krę'ią Fod pcszerzenie cmefitłr:* {3-

ra; $f:J{ittj *rr;..l.:;głegc co ullcy otldycza r:źytkouer*gc
pnżB:! i,;a§ps*rje*txo fto].ne Nietążkcwo"Flatomlast ze ws! Nie
,Łężk0**6 ir: §migla n§leżeć bĘdą tereny Brzyległe clc uli-
cy riintiicłie.1 ul.iororlnickiej,Polne3 i ficlne j *

?" ?mi§r;a gr;;nic wsi na t*reni.e ginlny praeCstawi,t się n31
,l}*nl r i::l".r .

* lłi} :f.qi f{ietążi<ł** w}acza siq ze śmigla caęściotgo ul"icę '"e
*l*zyńską iT a nigi:uehon,iością p. 'lawrzyniaka) tu]." Ar6i§zg-
,,łs!tich*F"i,:l**yfi8 flFae cłędciowo ul.oudycla (za nieruchcmo-

).,,,ą p" ij€i,Y:.nłj"

- rjc rłsi Kł:*esllilwo u}ą*;a się z rniasta Śmigiel ui. Fdłwiej-
sl<a c§l*ce n!*ruchłrności p. Włodarezaka.Ze rł§i firu§żcze§O
włącxa s!-q i1o li{,1§łail§lła nieruchałość p.llomski,ego f}fzyl€-
głE dł: u}--fo!ne; v; Koszanoltie-fidłącza §ię natofiiast od

id6i. |{§§fa:,!*vn ui.icę Nowoxie;ską vlrez z przylep}ymi te§e-
ng:łi.

.- zrni*nia siĘ §r§ilice wsi ł,iayławieś poprze1 włącżenie czę*ći
grurtu i ;abuda,rań że tl§i Giiń§ko i Koszancwe berpośred-
,:i* pr,łyi*_cających {-,lo szosy ,ł kierunl<u Noviejwsi.

l_ 7-;:1j,31l.1 ;ii-airi§ \,łsi 3lińska calegać będeie na yłłącz€niu grun
,iil i ;a*uCę,*ań da rłsi Ncwawieś berptśrednlł przyległych do

*zc§]j ?l kierunku Ncwejtlłsi.

- irałic* xsi Prtysieka Psl§ka ulegnę zmiarri€ goprzeu dołą-
§zeriie .lćtdci §rufit* zę lvsi 3luszcżehlo (tzw. 0si.eCle) bez-
paśred;:i: g,:lyl€głych do terendrłl Przysieki Patrskiej-

* i.;ie6 i::l;;.-Eiz*wc zmieni sułe granica p§prżei odłąlzecie te*

rerlćx iił" lsitdle do Pr:ysiekl polskiej i. odłącłeniu ni*-
ruĘhi;:r!*1i.-:_ p, ił**r§kieg§ pruy],*§ły§h do ul Polnej ,* K§§za-

riłwie "
* e;:riłni *ią si:ani§€ rtsi 1,lonledd odłąezają§ od ,łsi żo}wark ,

kt*::y ,]"ęty bazpodr*dnia przy §nievlawi*.

- gra*ice }r§i 6n!e,rjo,ło zf§ieńią §ię poprzez do}ączenie

llarku ze wsi t{onieść.

f cl1;

- Zmienia §ię gfani§e w§i Żegrd§ko odłącaajęc a§unty plżyl€-
gł€ beżpośłednie do Źegrowa.

_ t*orzy 5ię sołe§tt{s Źegrowo poprzez odłączenie części gru-

ntu ze wsi Źegrdwko oraz dołą€zając do Żegrowa p§zy§idł€k

Howyśtłiat"

Maeiej i4arciniak
pndilspektar dls nlanr;,,.,ania

pcr*strałrl+*6o

Ur- 7"01"1§95 !,ł lrł3j+ik* Cbcl pcli F,ołnckj.ein w gubemi
vi l.}Ł}gĘieJ!Jfil<rr syn Ęwa*l*'ia * ;.]lnifii5tratora majątkdw zie-
ifi!eii,§;{irŁ, 1 r:rzędnikl gespodałezeg* crBI jl*fii u d§mu Kir_
kk*s;ki.ej, }ł i9i:! uko;1c;yi gimnałjunr x $firł:.le*sku j łłstąpil
na Urtivl*łsyil,.t ,x }'|csłłis" Fi:*zątk*wc *tLłcJiował biologię , a
pł l*itt-l ł:r;*nicsł *i.1 na ł:edycyr:ę" *ł !,9:l,? naukę §r?erwała
i,elłł.!.urł.la Fć{;;zie!i.}.::,,|,-ij;.:, :ł ittłJr*l l ::r*Ł udzj.e}"t{ l918 wraż
e :,,ju iaĘ zamj.e§;!{ał na Ł,itw:e" W styczniu l?lg prłyjechał
*c 1,/ar*za*y i zgłosił §iĘ s{:h*tni§żo dó 'rj0"iska Folskiega,U-
C:ł:ttłir:zlrł § ilrjjłie gtl-eki:*rariłier:kiei Jako ganltar!,usz 10
pułki: *łe*dx, i, ktdr.lri służył {i{r§u e braćmi} od ?,Il. 1919
dr: 21.IV,i.*źt. Za€.it*biliłoxarry {w stopniu plutorrorłego) do-
korlłeył siudi:: lekarskię na Unj.lłęisyt*tie im. Jana Kazimie-
trza uę l_wc,łie. Ta& tę!, ?3 rr.*;;a i§?5 uayskat doktorat xszech
nałk ,lekarskieh.

Iacrryjafi'i*ny z keiagarni x Poznań§kiego,rn.in. z dF.
med. H*nsykiem T§filiiĘ,.łic?en. trpfił do Wi.elkope]"ski , gdzie
rc;§*e:łŁ prai{,iyi<ę lekarską * najpierw w Krobi t 9.I1/"1925-
15.IiT"i9?6}, E nsstępni§ w Krzywiniu. Fg dwdch latach płze
Fiłt;arjri} siq *r: Czempinia, gdzie był lekarzem Kasy Chocych
i ;:rcwadtil praktykę pri,vatnę. ??.W.L?}a zav{arł zwiĘzek
małłeń*kj, E Mnf,ią Heleną Fi*szyńsk3ncórką miejscowego apte-
l<arz§, a ktdrą *i"ał siecinirłgrr dzieci : Zofię, Krystynę, Ma-

rię. l{ojciecha" Barbałę, źnlafiie§o i JadwiEę.
l,j kwietniu i,§3;' *stciecrnie *sieClił się w Śmiglu , ktdramu
po$aięeił }5 iat s*ege nieziniernie aktyvłnego życia.Pracorrał
tu jako lel<arz cicrłr:wy ljĘezpir,łaalni Społecznej, prowa<jził

Flra!{tykę pry!{atilą oraz xierovlał §tacją Opieki nad Matkę !
0zieckięm. Mirno licanych cbc*iazkóN zawodowych znalazł rdw-
nist ełas na ptacę ,*połtczną. Działał rn.in. r,ł PCK, Związku
Ot_lrony lre§ć,.{ Zacl]§dlrleh. Płraf ialnej Akcji Katolickiejo 0-
chotniczej Straż,/ Fcźarnej. Towarzystwie Girrrr" "sokdł" , KS

"Pcgcń" .Towarzystwie Śi:ievłu "lJarmonia" czy harcerstwie.
Po wybuchu iI xojny świato,łej dr Skarzyński był are-

szt3wany przez Niemcd|,ł i więziony do l]..XI"l9}9.W czasle o-
l<uoacji pracował jako ]"*kara Kasy f,horych i *prawował opie-
i<ę nad ludnością pclska ze Śmigla i z ponad B0 rłsi (l).Mimo
bardzo t::urJnej sytuacji ł:;ytowej i materialnej nie odmdrrił
permcy żadneriu potrz€bującemu. oodatk9ilą uci.ążliwodcią było
tol że jako Po}ak nie i$ieł prałra kcrzystać z §a,łochodu i }ri

zyty d*mcił* .ąi{łąd§ł lud*iom *bjeżdżając teren ror*erem lub
przys}anymi końmi.

Pc wyzr,lc}eniu zorllnni:nvłał r+ Śmiglu pierwszy 0śrorJek
Zdrguia w powiecie kaściańskim,który w sierpniu 1945 po§ia-
dał już poraCnie : łlla matki i dliecxao przeciwgruźliczną i
§i:er:ilruBłeryczną, a teren€rn dzia}ania było miasto ś.igiet
i ) gminy : Śrnigielo §ł.lcz i §tare Bojanolvo. 0la pordwnania
waiic doCać, że obecni* *anr teren miasta i gminy Śmigiel ob
słu§uje E i^ekarzy,lv tym 6 zarni.es?kałych na stałe br Śmiglu.

Oprdcz teEł:o jako jedyny rłdwczas lekarz pcaładził z
pornr:cą sldsti: rakcnnych i eełonkiń Caerwonego Krzyża także
miejscowy §zpital Św. Jdzefa. Po odsunięciu go ?.VIII. 19a6
od zar:ąC;ani.a sznita.i_ern,kierował Ośrodkiem Zdrowia do 1.IV.
],965. B_v} wielcletnim ki*rnxnikiem Przychodni PKP. Jako le-
kare pra;cltał dr: ]}"VTII"196?. Zmarł ?7.VIItr.l972tpochowany
na cmentar.łu ul Śni3tru.

0r mr:;,rJ" §tanisław §karzvński swaim życiem,zaangażowa-

i i"i'l- de, §rla*isław* §u3{.xyfr5la!6§{"1 
§l,%ł"|



niem zah,odowym i społecznym stano!,łi §odny wzdr do naślado-
wania, nie tylko cila lekarzy. Jego szerol<o pojęty patrio !
tyzm, szcze§ość, nierzadl<o bezinte§esowność,umiłowanie bliź
niego i rłierność do końca przy§iędze Hipokratesa, niech bę:'

dą dla nas wszystkich źródłem nadziei i wiary w drugiego
człowieka.

_ W uznaniu zasług Rgda Narodowa Miasta i &niny w Śmi-,)
glu uchwałą z l].VI.1977 przenlanowała dotychczasową ul.Sto
dolną na ulicę Jego imienia, a 1].IlI.1990 Jego imię nadano

PrzychoCni Rejonowej w Śmiglu.
Wltold &nieczyńsl<i

UWaga ! .TRAż tlIEJs(A l

!,ł dniu 24.07. br. Zarząd Miasta i 6miny w Śmiglu pozy-
tyłnie zaopiniowal kandydatórł do Straży l4iejskiej :

- l/itolCa Ciesielskiego, lat )} zam. *nigiel ul.Kędzierskie:-
9O,

- Romana Szmytorłi.cza, lat }6 zarn. Śmigiel ul. Zdrojorła,
,.łymienieni wyżej podejmą obowi3zki z dnieln 1 sierpnla

1991 r. po przebyciu ni,ezbędnego przeszkolenia.
Siedziba straży Mlejsl<iej znajduje się w Uczędzie ł4iasta i
Gminy ,ł Śmiglu p. 12.

lnteresantórr Przyjmujemy codziennie od 8.00 _ 9.)0 (od dnta
1.0B. 1911 r. )

Komendant S.M..- Leszel< Balcer

)qTo>zontQ
sPnzEOłł : syntezator ROLAI|0 .jUN0 2 wzmacniacz gitarowy

§TRII.|GS - K8 100 !l. Informacja Śmigiel,XeI.610.

SPRZED!.',i : średnie, zarybione akvłarium z oprzyrządowaniem,li
tecaturę element ogrorizenia wraz z furtl<ą o rvymiarach

29ax2)i w postaci siatki naciągniętej na ramę TV kolo-
rowy RU3i}.| 714 p. Telefon Śmigiel 260.

SBdłdzielnia Mieszkaniowa w Kościanie zaproponorłała
svlym lokatotom zamieszkuJącyrn bloki w Ś,nig}u przy ulięy Ta-
deusza Kościuszki rainstalowanie telewizji satelltarnej wa-
runkując, że z§odę na nią wyrażę wszyscy uźytkounlcy miesż-
kań. Koszt na mieszkanie rłyniósłby okolo !.400 ty§" zł. i
byłby rozłDżony na 6 fat.
Zgłosiło się tylko 6rJ Ł i §pdłdzielnia odstąpiła od prgjek-
tu.
|,l tej sytuacji z ln!.cjatywy pp. Bo§dana Ratajczaka i Luto-
sława Włodarczaka 17 mieszkańców |l skrzyknęło §ię "i wspdl;-

nie założą instalacJę teleri:ji satel!"tarnej,beż możliĘośct
odbiocu przeu pozostałych lol<atorów. Każdy z nich zapłaci
ol<oło ... 4 miliony. Ale 1 tak slę opłaci.

Wolny rynek ! To hasło łr naszym mleście znalazło swe

odzwierciedlenie rł powstaJących jak grzyby po desrczu skle-
pach utworzonych z byłych sklepd}r, mi,e§zkań (!)rgaraźyrwar-

sztatdrł, ba - nawet masarń i pleczarkarni.
Sorreciaje się il nich rłszystko _ mydło l po,{id}o - j3k daw-

niej mó,łiono. Towar _ obojętnie do czego Drzeznaczony Ąli-
żej klienta t stąd w oknach wystawo,,łych aż roi się od barw-
nie kolorowych opakcvlań - często gęsto zarłierających arty-
l<uły spożywcze poreżone promieniami słońca - kuszących oko,

szczegdlnie dzieci.
Wśród tej powodzi zdecydowanie łyróżnia się zmoderni-

zowany cstatnio sklep " 0orota " mieszczący się prly placu

Rozstrzelanych.

Obszecne, stylo,ło urządzone wnętĘźe §§sto,fi ie pazyozdobione

kwiatami ( sztucznymi ), selektywnie wyeksponowany towar,ml

ła obsługa, ktdrę kierujo " Rzecki w spódnicy " powodująrżB

zakup u tym sklepie jest prawdziwą pcuyjemnością.

A ceny ? No, cóż... europejskie (chociaż nle wszystkie).

Klientom życżyny rJob§ych zakupdw, właścicielce satyslakcJl
i dużych obrotów.

Lłanclqle
W piątek 26.07.L99L r. w pdźnych godzinach wieczor-

nych " grupa wesołkótr " weszła na obiekty. zart<niąte basenu .

l,/ypity al,kohol dodał animuszu ! cztery kosze na śmieci lądu-
ją w basenie na głębokości 2,5 m, betonowy krąg od studzien:-

ki na 4 m. W tym fiuflyencie nasuwa slą pytanie : 6zy pFzeż tę
zabałlę ehciano sprawdziC kwa!.ifikacje tatovrrikarczy sprawić

dzleciom niespodziar{<ę, aby tr sobotnie przedpołudnie stsły
przed bramą i czekały na oczyszczenie basenu. Zapewne żadne-

mu ze spfawcdrr nie przyszło do głotry, ż€ utrzymanie basenu

l<osztuje miliony, a lybcyki takie mogą spowodować jego zam-

knięcie. Bo czyż jest sens inrrestowaC w coć co jest nlszczo-
ne? (BM)

Redaguje zespdł : żaneta Klecha, Ęrika MaCkoxiak, 8arbaca Mencel, Jadwiga §kaeżyńska, Hubert Zbierski (kier.red.).
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5PROSTOWANIt

W poprzednirn numerze w rozmowie z Przewodniczącym Ra-
dy Miasta i 6miny w Śmiglu mgr. Witoldem 0mieczyńskim opu-
szczono cztery wytazy, ktdrych brak zmienił sens wypowiedzi.
0dpowiedni fragment ( s. J wiersz 3 od góry )winien brzmieć:
...żale, skargi i postulaty m i e s z k a ń c d}t § m i-
n y p o d a d r e s e m organdw samorządowych.

Pana Przewodniczącego i Czytelnikdw serdecznie
p r z e p r a 5 z a m y. Redakcja.


