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" Ceńt ium §{u ltu ry śłrI GIE L

mi : Anielą (ur. 1925 ), AlicJą ( L926 ), Jerzym ( 1928 )

Gertrudą ( tyro ) i Edrardem ( r9]7 ) v Lg79 rd(U mieszka}

*niglu przy Staąnn Rynku nr 4 ( ob. pl,ac Rgz§trżelanych }.

8ył agronomem i pracorłał w majątku ziemkim Zianin.Jego tob;

by to konie i myślistwo.

Z lrybucłgn wojny z ewakuoranyn majątJ<iem dotarł aż pod

Kutno, skąd wr6cił do Żegr6rd<a, gdzie mieszkała jego teścio:r

wa, do kt6reJ w międzyczasle przybyła fuliarna wraz z clzieć-:

ml.

Pracę podJął w Siekorłie, gdzie r6wnleż sgrowadził rodzinę.

W 1940 roku*obwiniony za chorobę hodorłlanego konia, przebywa

trzy miesiąqę vł Śmigielskln więzieniu.W ryniku EoZpf,aw} zos-

taje unierrinr*ony. Rodzina w tym czasie polJ§aca do 2egr6wka.

t{ l94l roku rozpoczyna pracę w lbsinle, dokąd sprovadza todzL

nę.

tlrugiego marca 194J roku Sylwester Nowakrpod zarzutem

przynależno§ci do " witaszkowcbrr " l pełnienia r tej organir

zacji kiełóuniczej furrkcji, żostaje aresztowany, osadzony w

forcie VII w Poznaniu i prawdopodobnie powieszony. ŚtaO 9o

nim zaginął. W międzyczasie fuliannę znuszano do podplsania

volkslisty. JeJ ojciec, Oeutschkatholik ,ozeniony z Polką był

Polakiem. Ęt*i poddawane są "łasowym" badaniqn w Śremte.

Oziesiątego września l94] roku, w wynlku grupowego 6:l

resztowania rodzln wi.taszkowc8rł rł Śranle, }rllanna }łcaa z
cztloĘgien dzleci ,przewleztcna zostaJe dc obozu r Żabikovłie.

Trr następuje rozdział rodzj"l|/" Do 0śrłlęcimia i d: ł-odzi.

!{ grudniu l94] roku rnatka wraź 7 dwiema cbrkami zostają wyvłie

zione do Ośrłięcimia, gdzie wkrUtce umierają l: giną : Alicja
6.1.19Ą4, Aniela l1.1.t94Ą i fuIianna ]0.12.1944.
Jęrzy i Edrłard zostali przewiezieni do 0bozu Koncentracyjnego

w Łodzi (Polen : Jugendvecwahrlager der Sicherheitspolizei

in Litzmannstadt ),

Acesztowania w Śremie uniknęła Gertruda, kt6rą trzy dni przed

tem zabrała rodzina do Żegrórvka. Ale oprawcy byli konsekpnt

ni. Już f0 września 194] roku w Żegr6tvku;;pojavłia się gestapo

l aresztuje ją. Jest więziona w forcle VII vllBoznaniu. Była

jeszcze dzieckiem i umieszczono ją w sierociłlcu, skąd 6.10.

t:ą] r. wyrłleziono ją clo Łodzi. Spotyka braci :Jerzego i Ed!

warda.

ł,brvToloq{uft} r@lrlnq ó. Nora ka

§ylwester llorłak z żoną &rliamą z &łr.r Stark 1 dzle§:

l

w



Jerzy, po ukończeniu 16 lat, jako terroristenkirrdec pĘzewier

zlony został do obozu Gross Rośdn. ŚlaO po nim zaginął.

Edward opuszcza obóz w Lodzi w lipcu 194Ą roku i przewiezlo:

ny zostaje do podobnego w Potulicach koło Bydgoszczy. |,iojnę

przeżył.

Prze2yŁa ją rórrnież C€rtruda. l'l Lodzi była do końca.Pa

mięta ostatni apel .: l8 stycznia l9Ą5 roku. Dziewczęta stoją

w szeregu (chłopcy w tym czasie byli zarrknięci w drewnianym

baral<u obstawionym pojefinikami z benzyną ). Przed nimi usta-l

wione karabiny maszynow€. Nag}e Rozlega się przeraźliwy

dźwtęk syren zwiastujący nalot lotniczy. Dziecl r wcześniej

tego nauczone 1 rozpierzchaJą się i ukrywają w rorłach przeciri

lotniczych. Nikt nie jest w stanie opanorłaE sytuacji. " !{y l

chowawcy " samochodami opuszczaJąobóz. OZ I EC I uzys!

kały wolność"

Wlóczą się po Lodzi, bezdomne, głodne, chore i zawszawione.

Zabierają je prźygodne rodziny. Gertruda po d*Ócn tygodniach

wraca do babci do Żegr6wka. Nieznany był jej los €Ówarda.Od:

najcluje go rł Chelmży koło Torunia, gdzie pracował jako parg-

bek w gcspodarstwie ro1146"

Z Edwarrjem chodł!.*ćm do szkoły podstawowej. Pamiętam

jego szczupłą sylwetkę i okulary. Nawet wspólnie napisaliśmy

sztul(ę teatralną, kt6rą rłystawiła nasza VII b. Żyje. Mieszka

w §tacaardzie Szcz*:ińskiń.

A Gectruda ? Mieszka wśród nas. Pani Gertruda Skrzypczak jest

dziŚ "matką" wszystkich ciemiężonych i pokrzywdzonych przez

1II ltzeszę. Drzwi w jej domu się nie zamykają. Jest doradcą.

Bo nikt nie zna zagadnienia martyrologii tak jak ona. Z rłłaj

snych dośrviadczei1 i dokumentacji.Jest chyba jedynym w Polsce

więźniem, posiadającym własną - pełną dokumentację obozową.

" Po trzech dniach wróciłam do baraku.Tak długo szuka-

łam, aż zna}azłam moją teczkę. Zabrałam tez masę zdjęć

wykonywanych dzieciom - więźniom w trzech pozycjach.

Zostały one wykoczystane w pĘacach naukowych."

Podaje mi książkę Jdzefa Vlitkowskiego : "Hitlerowski obóz

koncentracyjny dla małoletnich w Lodzi". (wyd.Ossolińskich,

|{rocław I9::: ).

" Ten na okładce z numelem }60 to Jerzy. Ja miałarł nu:-

mer 18l ."

!,Iyrażam zdziwienie. Przecież ... " Tak - nnie przywieziono

po nim, ale dano mi numer wcześniej zmarłego dziecka."

Z Panią Gertrucią Skrzypczak rozrnawialiśl:ly pa[ę godzin.

Szul<a}iślny teź odpowiedzi na podstaworłe d].a nas pytanie :

Jak mogto dojść do tego, że T A C Y ludzie I N N Y 1,1 }ul

riziommo§lizgotorłać TAKI LOS ??? (HZ )

lfttroQHaCJa rra T EHa?

|aftaLąLrroŚa JąDU ł(orrsUNFNCł<l&o

Ucząd Miasta i 6miny w Śmiglu informuje,że powołany

został zamiejscowy oŚrodek Poluborvnego Sądu Konsumenckiego.

Sąd furri<cjonuje przy 0kręgowym Inspektoracie Pafistwowej In l
spekcji Hand}o,1eJ w Zielonej Gótze 0ddział w Lesznie.

Sąd rozpatśyrał będzle spaawy wynlkłe ze stosunt<6r.l cywilro :-.

prawnych pomiędzy konsumentami ( osobarni fizycznymi ) a pod:

miotami gospodarczynl.

l{ ztłiązku z tym konsumefrci mogą woje roszczenia wobec

podniotów gospodarcżych :; z wyjątkiem spraw dotyczących sa:

mochoddw ] zgłaszać do w/w Sądu v* Lesznie Pl. ctr Metziga 1.

tel.205]69.

W tym celu należy złożyć wniosel<rktócy powinien zawiei

rać : określenie stron, opis przedmiotu sporu, wyrażenie zgo

dy na rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd, a takźe załączone in

ne dokumenty istotne dla rozstrzygnięcia spocu.

Koszty postępowania obejmującelwynagrodzenie i zwrot

wydatków poniesionych przez prżerłodniczącego, wynagrodzenie

biegłych i rzeczoznawcólv l koszty administracyjne związane z

prowadzenien sprawy ponosi strona przegEywająca spbr.

koszty ugody zawartej przed polubownym sądem konsurnen-

ckim strony ponosić będą solidarnie.

Poza tym konsurent ponosi koszt zvliazany z wpisem kt6ry pod-

lega zwrotowi w razie wygrania sprawy. Obecnie kwota ta wy-

nosi 20.000,- zł.

Wysokość kosztórv postępowania ustala Sąd w orzeczeniu.

Sekretacz Miasta i Gminy : mgr Wanda Jakubowska.

5taa.t poźąRftfr pRźl PcN l rr.ł4

Z informacji dostarczonej przez Kornendę Rejonową Państwowej

Straży Pożarnej w Kościanie dowiedzieliśmy się, źe na tere:

nie l4iasta i Gminy Śłnigiet od początku roku zanotowano 27 po

żarów, które spowodorłały l09 milionów 500 tysięcy strat.
Najwięcej ich było w sierpniu, bo aż 5. 6łórvną ich przyczyrrą

była nieostrożność dorosłych ! l l

W porórvnaniu z innymi gminami Rejonu Kościan ( miasto Koś .
cian : ł poźary, gmina Kościan l B, Przemęt'- 7, Krzywir1 _ 2

pożary), nasza qmina w sierpniu należała do średnio palnych.

W związku z rlużą ilością pożarórv powstałych w lasach i nadal

panująLą su§zą przypominamy, że narJaI obowiązuje zakaz wstę-

pt; rra obsżlry leśnt.
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&rcor4 \,( trnŁ€CU
[b niedawna uczniorie.Szkoły Podsta}oyeJ w Czaczu

częszczall do tej saneJ szkoły, co lch rodzice.

Do teJ sareJ, Je$r chodzt o bazę lokalorą, ryposażenie l ra-

ruril<i nauki,ale Jedocześnie do lmej, bo macmie licznieJr

szej i to zarUrrrp pod wzglętbm tlości pracujących nauczycle]

li, jak 1 uczących slę uczni6w.

Wacunkt naukl pczez xładze ośwlatotle okreśLane były jako jed,

ne z najgotszyctr u rłojarództrle leszczyfisklm. O<oło ]20 ucz::

nl6w z Glillska, Ęacza, Czaczy,ka, Broł'iska, Białcza }łow€p /

Kar§nic, Księginek uczyło się w sześclu budyrd<ach x trzd1

wsiach.

Ola 16 oddżtałtił było do óyspouycjt l0 lzb, z ktErych tylko

5 stanowiły własność szkoły.

()odać do tĘp trzeba, że v€zyst&ls był mcno rłeksploatela:

ne 1 źle iyposazone. h teJ sytuacji dzleci aruszme były do

przecfiodzenia z budyrd<u do budyrd<u nlezależnie od pory roku

i warurt<Utt atmsf erycznycł.

t{ połorie lat osigrdzieslętych, na podstarrie porozumie,

nia pomiędzy Órczesnym Naczelnlkien Mlasta l Grnirry rt Śmigtu

P. Józefełn Cle§lą i 0yrektorern PaltstrłołeJ Stadniny Koni r Ra-

cocie, na cele ośwlatwłe pEzekazar€ bJdynek pałacu w Czaczu.

0d tąo też rnieJ ulęqej czasu rozpocząt stłoją dzibłatność

Społeczny Kgnitet Ponocy Szkole r Czaczu, który w pierrrszych

kilku latach sroJeJ dztałalrp§ci zdołał przekwaterować lokaj

toców zanieszkuJących pomieszczenia pałacu oraz wykonać częś,

ciowo instalację elektryczną i rłodno-kanalizacyJną. Na wię :

kszą skalę adaptacJa pałacu na cele ośwlatowe rozpoczęła się

z końcem 1989 r., kledy to Urząd Miasta i Głniny tl Śmiglu,w6w,

czas kierovany qtzez Naczelnika P. Ireneusza Snelę,przekazał

szko}e na ten cel 85 mln zł. Wórrczas też Kuratorium 0światy

i Wyclrorłania w Lesznie również przeznaczyło 80 mln zł i wpll

sało obiekt do rejestru inłestycjt oświatowyeh.

0o tego Ministerstwo Edukacjl Nacodorej dołoźyło 70 mln zł i
z sumą około 2]0 mln zł ruszono ostro do p§zodu.

W 1990 r. za te pieniądze wykonaro koęletną instalacJę c.o.

( rółnież w istniejącym już w pałacu przedszkolu ), wymlento-

no stolarkę okienną, naprawiono drewiową oraz zrealizowano

znaczną częśĆ robót rrurarsko : tynkarskich, z częściorłą wy:
l

Imianą stropu.

ĄV, 
W coku lr9t KO i W finanso,xało prace adaptacyjne w wysohdś.

ci oko}o ]00 mln zł|a UM i G w Śmiglu około 70 mln z& ś r*ł.

remont dachu na części zajnrowanej przez przedszkole ), swoje

50 mln zl dołoży} też Wojewddzki Konserwator Zabytkbrv.

1,1o2na xięc było przełożyu dach, naprawić podłogl i rozpo ::

cząć maloranie ponieszczeń. 
.,)

tł 1992 r. za kwotę 90 mln zł od Wojewódzkiego

Zabytkdri w Lesznie i 200 mln pochodzących z K0

zakol{czono malowanie l pcace rykołlczeniowe.

Przy wspbłudziale Burmistrza M 1 G w Śmlglu P. J. Cie§li za-

kupiono wykładziny i podłączono się do sieci wodociągowej.

Latem tegoż loku szkoła otrzymała nowe meble i sprzęt z zao-

patrzenia centralnego.

Godzl slę rł tym miejscu wspgrnie§ o ogrofinym $*ładzie

miejscowego ryołeczel{stła. Mieszkattcy C.acza i okollcznych

wsi wzięll udllał w dob§ot{olnej zblórce pieniędzy na temont,

z kt6rej uzyskaru prawie 1) mln eł, zaś pracę fizyczną lu-
dzi i sprzętu szacuJe się na okolo 60 mln zł.
Nie §pos6b rłymlerńć wszystklch, którzy nie szczędzili czasu

1 własnych pierłiędzy na ten cel. i{szystkim na}eżą się słowa

szczegBlnego uznania, a w§ród nich ńajbardziej akty*rri byli:
pp. l,bnlyk §zul, Leon 0grodouczy*, Stanisław Szubert, Stanl:

sław Pawlak, Stanlsław Stam, Jerzy Fryder, Ronan §tachowski,

Hieronim Żak, Janrsz Szudra, Pavłeł &ldziak, krdrzej Marach ,

Stanisłavł Marach, Hleronim &xnagała, Stefan Ratajczak, Flls,
Kazimierz Gindera, zenon l{łodacczyk.

Ponadto dwal pracorłnie| s.Zflo,ży P. Tadeusz szrłeda l Grzcaorz

Nijaki przez 65t5tłich ktrlka mte§ięcy pracowali w pałacu col

dzienrrie do rieczosa oĘaz §e lr6zy5tkie pcawie soboty.

Między innymi dzlęki tym i wielu tutaj niewymienionym osobom

zdołano doprorvadzić adaptację pałacu tak daleko, że możIi,rve

stało się wpcowadzenie dzieci do budynku.

Pewne prace związane między innymi z renowacją zabytkowego

salonu, reno*acją parku i odnowienia elewacJi będą natural :-:

nie trwały nadal. Ich tempo i zakres zależeć będą od iloŚci
posladanych §rodków.

Szkoła liczy tu mocno na udział Wojew6dzkiego Konserwatora

Zabytkbrł oraz tJMiG w *niglu, który już za rok stanie się wła-

ścicielem wszystkich szkół na terenle gmlny.

l'l wynlku adaptacji szkoła uzyskała l] izb lekcyjnych, szat :

nię, świetlicę, bibliotekę, pomieszczenia sanitarne,pok6j na-

konserwatoca

i W w Lesznie



uczyciels}(i i pomieszczenia kancslaryjrre.

Pewnym mankamentem jest brak satri, girrnastyczne_i"P].:fi!l;:

je slę jednak przystosor*ani€ do tego celu *ali Dnmtl l,Jiejskle-

ga, kt§ry gmina przekazała od l stycznia !992 ł,,* rarząd

szkole"

l,J pozostałej częśc}. hudynku mieściĆ , *ię br;dą:bibliuteka pub-

licznan klub seniora, k6łk0 tolnicze, §traż pożarna.

Za pieniądee uzyskane w tym roku z xynajmr_r Dornu 'diejskieEo

napraxiono dach i łyrrr,,1.. Jeszcte w tym roku koniecŻr:y ;est

remont instsiacji c.o.

Frzedsięwzięcię to mu§i z89ta§ tłealizowarre, at]y |it]ż§ł było

normalnie pror,ładzić zajęcia z *.i"
Jax zatem ,,łidaĘ przer 0statni6h ki],ka la,t w {jzaczu znie,

ni}o się wi"ele* wielt 3es* jeszcze rJo zr*bienia"

Przy takinr _iak rlo,tych*za5 :,aangffżctdaniu częlci .niesakalli:ćrł i
ź,l,r::!iwoścj. łl}*dł gniny nr:lz: ttłsdz o§rłittorłych anbiilre zamie -
r;erri§ *zksły vydsją si,ę jadnak być łsi..;ga3,*e,

i./,uf.l{i{:r *łk*łY l n§r !(iki9r §nela,

ł, 
§ łła 3z q rn uc{e*ia,rrł

*.*ł*reg JIq foł:fo FtCt

Inauguracja Roku Szkolnega L99?/9} w budynku przy u :

licy Atlama Mickiewicza w Śmiglu miała niecodzienny charakter.

Zgłomadzeni uczniowie, naucŹyciele i zaproszeni qoście ucze-

stnicayli bowiem w wydar'zeniu histeirycznym : nierwszej inau-

guracji roku szkolnego w l_ieeum 0gd}nakształcaiym w Śmiglr-r

Po uroczystym " z pierxszym d;uorrkiem " apelu złaża -

nym dyrektorowi i odśpievlaniu lłyn,]nu, przywitarro }iczni* zgrrł

madzonych go§ci : burmistrza Jerzego Cieśię, przewodniczęce-

ga tlady Miasta i $miny !,l1to}da Srńjtjc?yńskiege, przerJ:ia,łiciei

kg Xuratocium Annę 5zyndlar, dyr. [entrtlm Kł-lltury |łelenq ',,lló

b}erl*kę, ks" deiekana Zbigniewa 0awidziaka oraz dyrektorórł

szkół : Stanisławę Klemenską, Aleksandra Wojciechowskiego t

Jana Nowickiego.

syrektor piotr tliśniewski prled§tar§ił - g}ównie młodzlety

grono pedagogieme i persorrel administracyjno_gospodarczy.

[Jla patomnych odnotawałeft pier,łszych "bel f 16rł" §nigip}skiego

liceum. I tak ucayć vł nim będą :

j. polskiego

j. niemi€ckisglo

j" rosyJskiego

histori i

religi i
matematyki

fizyki
chemii

geografii

bio}ogi i
rnlzyki

nrzysposobienia
obronnego

techniki

vłycloxania
fizycznego

Hafrna Bó§§ka (etat),

§zyłnn Nastawny,

Ęwa FoFławska(L0 Kogcian),

§ojct€ch Ciesielski (lSR Nietążlto-

wo) n

ks. dziekan Zb. Dawidziak,

Arleta Puk (etat),

Kazlnierr Hervliński (emeryt},

Malgo§żgt€ Dąbrawska (Z§Z §migiel),

0arrrrta Wojciechowska (SP 5t. Boja-
noxo),

Teodozja Ratajczak (ZSR l.łietążkowo),

Krzysztof lrlopiński (L0 Ko§cian),

0orota Szmatuła (Z§R Nietąźkowa),

Krzysztof Ratajczak (5P nr 9 Lesz-
nO) l

Robert Flewka i Andrzej Weber (§F
nr 2 Śrnigiel) i dyr. liceum Piotr
tłiśniewski.

l.ł swych przeŃwieniach zaproszeni goście podkreślali

historyczność, doniosłośC i znaczenie dla rozwoju miasta i
gminy utrłorzenia Liceum, które nobilituje środovisl<o.

8urmistrz stwierdził : ".." jesteśmy dumni ..." i zadeklaro-

vłaŁ w imieniu samorządu "daleko idącą pomoc".

tJczniom i pcacownikom życzono wiele wytrwałości, aadowolenia

z pracy i dobrych wyników w nauce. Dyfektor Centrum Kultury

r.,raz z źycżeni3mi plzekażała piękny bukiet krłiatól1.1,1 imienia

młodzieży Z§Z rł Śmigltl życzenia żŁażyła delegacja tejże,jako

że " Sila przyk}adu ...".

l'l przemdwieniu dyrektor uzmysła$,ił Zebranym,że inaugu:-

cacja odbywa się w 5) lata po tym, gdy śrłiat został ogarnię-

ty zawieruchę wojenną"

Dla upami,ętnienia owych tragicznych wydarzeń delegacja mŁo -
dzięży złożyła wiązanl<ę kwlatów ood tablicą nozstrze}anych.

Stxierdzil te?., że w czasach, w których m;, żyjemyrniech przy

§wiecają narn słowa wyporłiecieiane prlez wielkieEo OnĘDOt]NlKA

POKOJij JANĄ PF,,ijLĄ II :Mlt_OŚClĄ 0ŻYlłlENI : §ŁUŹilIE sOBIe

klzĄJ[i4NT[;

*ily :ir przeslarrle Łlv}o draQl,"rska?,;n nie ty),}<a iJ!,a młOdz!eży

Liceunn. ( F{/)



Przedszkole §afiorżądowe Afina Julska 6,
czacz

Przedszkole Samocządowe Irena Bartkłrrłiak
§tare Bojanowo

Przedszkole Samorządorre Etżbieta Cieśla
Śmtgtel

Szko}a Podstayoua

lzacz

szkoła pd§tawołra

Przysieka §tara

Szkola fustacowa
Stare 8oJarm

szkola Pottsta{fi|a nr 2

in. Konstytucjl ] tlaja
§rigl*r l/ 

_._

LiceunĘdtroksztźłcące I

Śni9ie1

zasadticza szkoła zauodoua

Śmi9iel

Zesp6} Szkół Rolniczych
im. Jana Kasprołlcza
Nietątł<olo

W skład Zespołu wchodzą :

Liczba

tł".r" pt""Onti or."xto. _ W

l J " L,l

szKOLNICTll0

u MIEśCIE:I cłłlNIE $łicreu w roku ęzkolnyn L992/91

(śr. pedag.)

(SN rycn.przedszkolne)

7 KnONlKI POLIcYJtłEJ

I.9.92:- Zabezpieczono dojśoia prowadzące do

szkół, udzlalan$ kilka pouczeń.

APELUJEMY, Do ROOZICóI{ I KIERoWcńr ! t l

ĘOOZICE! Pouczcie swoje dziecl obezpiecznym pr}e

c}rodzeniu przez Jezdnię! Mlodsze dzlępi, szcłę|

g6lnie te, które po raz piec|szy ldą & szkołyl

przeprowadźcie, wskazując na mlejsea szcze_qó'l-

nie niebezpieczne.

KIEROWC-Y! Wzm6żcie czujność w pobltżu szkó} !

ReakcJt dziecka nie da się przewldzieĆ!

'.9.92 
] Interwencja w Przyslece Polskie,J inle|

porozumienla rodzinne l podobna r Śmtglu {ul.J.

Kilillskiego) : zakłócanie spokoju l clszy nocl

nej. ll obrr przypaot<acrr winnych pouczono.

9,L92 l na klatce schodorej r Jednyn z budyn -
kórł przy pl. Rozstrzelanych }eżała x zabrudzo :-

nej l zmoczonej odzteży plJana kobleta.&lwlezlo

no Ją do rniejsca zamleszkenia. Wnlosek do Kole:

gium d/s Wykroczeń przy Sądzie ReJonołym w Koś:,

cianie.

).9.92 - w godzinach nocnych z ul. Ogrodowej

skradziono samochód POLOI€Z, który odnaleziono

późnieJ przy ul. F. t{itaszka. KlEROilCY 1 lłLA :

ŚcicIele l Zabezpieczajcie suoje samochody,nie

pozostawiajcie w nich niczegorco mogłoby kusić

złodz!eJa.

Kiecorłnik Posterunku Poticji LokalrreJ w §niglu

- st. siecżant Wiesław Terczewskl.

dalej poprorvadziła stuosobową grupq harcerzy

ulicami miasta. }l tcakcie przemarszu złożono yi,ą

zanki kwiat6w w miejscach pamięci.

Następnie udali się na wiatraki, gdzie rozbili:

namiot, aby schronić się przed deszczem.Tam też

przeprowadzono zvllad ekologiczny, któ!, był ode

zwem na Alert Naczelnika ZHP "Lasom z pomocą" .

lrl przerwle ulewy,kiedy to zza ciennych chmur wyj

rzało słońce, harcerze wypróborłali swoich sił w

konkursach : hlstorycznym i literackim.

Po przybyciu Kurkowego 8ractwa Strzeleckiego i
oołoszeniu wynikórv "Żniwnego Strzelania",rozpa;

Iono ognisko. Rozpoczęło się harcerskie Śpiewa:

nloI równocza6nlg na płyclB konceĘtowal roz -

(5N naucz. początkorve)

l{iktor Snela
lęr matematyk

Daniela Fablslak
stud. Wych.Pczedsz.

8atbara Ka§przak

lĘr fll. pol§ka

Jan lbwicki
nqr matematyki

plotr lliśniewski
npr rych. fizyczrp

Stanlsłara Klerenska
r€r techniki 

l

Al eksander t{ojc i echorski

Ęf inż. zootechni,k

?r5 et.

) L 

.|/ą

8,5 et.

6 et.

7 et.

7 et.

1}8] 78 ]l et.

1]8

2z7 l]

?5

,7

)L2

]4l

505

16

20

40

84

,]5

500

5 et.

5 et.

16 et.

- Pollcealne Studlum Zarłodole (spec. racfiurrkorłość t rynek rolrry),
- Plęcioletnie Technikum Rolnicze (srrcc. ochcona środou.iska w rolnlctwie),
- Plęcioletnle Technikun }lodowli Zwierząt,
- TrzyletnieTectrrikum Rolnicze (na podbudowie ZSR)-,

; Zasadnicza Szkoła Rolnicza (spec. wiejskle gospodarstwo domowe),
; Za§adnicza Szkoła l€chanizacjl Rolnictwa.

ll Szkoła 7e względ6rr oszczędnościowych zachorłuje w nazrłie

0yrel<cjaszkoły?pnaszympoścednictwern sk ł a da se cdec zne
pad z i ęk owa n i e za bezinteresovinąpomocprzy organizacji nowego

roku szkolnego następującym r o d z i c o m : Mieczysławowi I{IECZORKOIII,

Jeczerrr.l IIIIECZORK0I{I, Kazimierzowi JANKOWSKIEMU, \,lładysławowi SZCZERBALO|JI,

Walerianowi I{ANDELTOWI, Aleksandrowi PRZYDROŻNE|,|IJ, Henrykowi SKOnACKIE}4U ,

Władysławowi BOf,X${I, Janowi PRACZ, Zbigniewowi N0IJACKIEMU, Ireneuszowi

sZbjARc0l{I, Ireneuszowi NAPIERALE, Gnzegorzowi oKONIEWSKIEMU.

0zIEKUJEMY !!!
il
l ożEGNANIE LATA

,-
I CnoC pogoda nie dopisa}a organizatorzy im-
I

|n."rv , Centrum Kulturypharcerze wraz z nieli!

|".nu n.uou mieszkańqdrł 5.09.1992 t. w dobrych

|nu*.r"n pożegnal1 lato.
l

I eoczatek temu da}a zbiórka 1 przegląd dcu:

|żyn harcersl<ich ze Śmigla, Czacza i Starego 8o-

|3ono"r". Przeglądu dol<onała hm. LukrecJa Bednc -
I| 
|reX 

- Konrendant Śmigielskiego l]ufca Zi{P, któla

zobacz na stronie 6.

brzmiała muzyka dvskotekowo. (BM )

l9
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INFORMACJA

nt. Ńowiązko\łego ubezpieczenia.

Zgodnie z ustawą z chia 28 llpca 1990 r. o działa}ności

ubJipieczeniołłej ubezpieczeniami obowi ązkowymi są :

, \j[azpiecrenie odporiedzialnoścl cywiInej posiadaczy pojaz:

d6rv mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem

tych pojazdbw,

-. ubezpieczenie budynków wcho{zących w skład gospodarstwa ro1

nego od ognia i innych zdaEzeń losowyclr,

- ubezpieczenie odpowiedzialno§ci cywilnej rolnikót{ z ty !

tU}U .pcowadzenia gospodarstwa rolnego.

Unowę ubezpieczeniołą za}lrte8 ftr.żrra z .

- Pr:r.łszechnym Zal<ładełn tJbezpieczeń 5A

Kościan, ul. łlyszyńskiego tel. I2L656, L2L'I11,

* Zakładen łJbezpieczeń "l{esta" 5A

0ddział w Lesznie ul. Iylna 5 tel. 2080]2"

0o przeproradzania kontroll wykonania tego obovłiązku przez

posiadaczy pojazdów mechanicznych sę :

U ?olj.caa,

?l Organy upoxażnione na podstałie odr$nycn przepisów do

koątroli ruchu drogowego,

}/ hracownicy Urzędu Miasta i &niny Śmlgiel dokonujący reje:

stracji pcjazdUł,

4/ trpoważnieni przedstawiciele Zarządu Funduszu §waroncyjne-

go.

D,o przepro!ładzania kontroli rykonania obołiązku zawarcia u!

Bi3lgy ubezpieczenia budynkdw rrchodząc'ych w skład gospodacstwa

rolnego od ognia t irrrycn zdarżell losowycłr oraz odpoyriedzial

no§ci cywilneJ rolników z tytułu pror*adzenia gospodatstwa ro1

nego są uporażnieni :

l/ Pracownicy tJrzęd,l Rejonorąo x Kościanie,

2/ Pracownicy Urzęór Miasta t fuiny Śnigiel,

]/ Upoważnienl przedstarriclele Zarządu Funduszu c,rłaEancyjner

90.

Jeżeli osoba kontrolorana nie poslada dokumentu potrierdzaJą

cego zawarcie unovry ubeźpieczenia 1Jest obowiązana rnle§C gl

p}atę w wysokości trzykrotnej EocmeJ skład<i ubezpieczeni3

na konto tjbezpiecżeniouegio Fundu§zu §warancyJnego.

0płata ta jest wytnierzańa ptzez Fundusz po otrzynraniu zawid::

domienla od orgamr przeprowadzającego kontrolę.

Zadanien Ubezpieczeniotego Funńlszu Głarancyjnego Jest wypła:

canle odszkodovrań z tyfułu ubez9ieczenia obowiązkowego :

I/ za szkody na osobie, gdy sprawca szkody nie lrdgł byts zil
dentyfikotlany,

2/ za szkody na mienlu i osoble, gdy sprawca szkody nie posia

dał ubezpieczenia oboriązkowegp.

Wszyscy zobowiązani proszenl 5ą o za*arcie urr6v ubezpiecze .-

niołłych w określonych terminach, aby nie narazić slę na pono

szenie dodatkotłych opłat.

Sekretarz Urzędr Miasta i Crniny : mgr Wanda Jakuborłska.

lłschowa ynr9rel

]60 ..: ]80

140 1 180

180

lJ

l60

l40

:J

)00 L 350

GOZIE TANItJ ???

Podajemy ceny targowe niektdrych produktdw rolnych, które kształtowały się na przełonie lipca i siecpnia na niekt6rych targołls

kach r.łojewództwa. ( Przedruk z : biuletyn informacyjny nr 9, wtzesieł1'92, wyd. 00R Leszno ).

lfyszczeg6i,nienie

prl)sięta - tys. złlszt

ztjBta - tys. złlQ

: psz€nica

'żyta
- pszenżyto

:; jęczrnień

:, łnieszanka zbożowa

l owies

ziznrniak1 zł/q

Gostyi{

)70 ]40 j 360

Leszno

1r0 - 240

l90 -:, 2Ą0

1]0 ,j 140

l60

.i50 i.l lBB

160

160

100

120

1?0

l20

,:-!,

250 !: 300

Rawicz

]00 ,-: ]70

l00 - l]0
l80 :- 200

100 : 1l0

110 lj 120

l)0

100 l I95

l80 1 l95

100

ll0 !

120 r

150 i, 200

Góra

2oo \ 25o

1l0 _: 2l0

210

100

110

l40

140

,::i

300

Kościan

]00 ! ]50

l40 ! 240

22o .: 24o

l40 ! 160

1B0 l] 200

].B0 _ 200

1B0 l 200

', !j];

ĄOC]B0

120

1i5

I}0

ll0 :-

100 ł
r20

I10

)0ł-a

Wi trVn5
Śmi9i elska
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