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Dokładr-rie rv 75 roczt-ircę ir-vnal,szu ociaziaiu oo,,-,--

stańczego pod dorvództ\,,-enl Boles}ari-a Piócie:laka

- nauczyciela z Górki Duchow,nej - do Bukórr-ca
Górnego w dniu 11 stycznia lozpoczęto rv Śmiglu
uroczystość upamiętniającą wybuch Powstania Wiel-
kopolskiego 1918 - 1919 roku. Jej organizatorami
byli: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Śmigie1
oraz Centrum Kultury w Śmiglu.

O godzinie 16.30 przy obelisku upamiętlliającyn
wymalsz oddziału po\\-siallczego pcd c1ol,,,oclztrr-errr

Jozefa Łukornskiego -ń- crl,ii,ł 10.01.19i9 loku clo

Osiecznej - wzniesi,ollo go 11.|],i'j.!l l,,-._,_ -:_:placu Rozstrzeianych zebrałr- się pocz:r- sz:i:--ll:,o,,,,,-,
młodziez, kombatanci i mreszkalc\- :-Ii,fs:1 _ :]:-.__,.-,-,

by po złożeniu wiązanek kr.vlatórv r,,- }Iie;sca::: Pa-
mięci Narodowej, w takt werbli 1 plz§ pocl:ci:_a;:-_
udać się na okolicznościową wieczornice cio sa]_ ,".,_-

dowiskowej Centrum Kultury. Rozpoczęto 3a i,,,soo_-

nym odśpiewaniem Roty, IJdział mieszkancorl Sr:l_g-
la i okolicy w Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 19_9

roku przedstawił mgr Hubert Zbierski, któlr- iez
podzielił się z zebranymi srvymi refleksjal-ni 1irag-
menty drukujemy poniżej) na temat znaczenia, oceny
i aktualności tegoż Powstania.

Pan Marian Kubala przed_stawił biogram księdza
Ludwika Ciechorł,skiego, proboszcza śmigielskiego w
latach 1904 

- 
1921. (opublikujemy w nast. numerze).

Burmistrz Miasta i Gminy Smigiel pan Jerzy
Cieśla poinformował zgromadzonych, że Zarząd w
dniu dzisiejszym podjął uchwałę o wydaniu drukiem

wydaw$e Gentffrggm ffigł§trnry SEmig§eE

l1,1oiloglaiii ..Lciział mieszkańcórv Snrigla i okolicy w
Pcil-stanllt Wrelkopols}rinr iglB - 1919 roi<u" pióra
Fluberta Zbierslrlego.

W części artystycznej rv__vstąpiła Capella Zamku
Rydzyńskiego - krvintet insilttmentów blaszanych

- z koneertem składającym się z trzech części: tłt-
rvory v,,ojskowe, kolęCy i muzyka r,ozrywkowa. Oko-
iicznościową poezję recytował Jarr Janusz Tycner.

V" ]lc1,.r zcrganizo-,vanc okoliczncŚcicwą rvystav,zę.
Eksponatr. dostarczi-ł a Sz]<oła Poclsta-.,",.o-,.,.a im. Pow-
stańco-*- \'l:iel<opoisilici. rł Stalvn Bo;anorvie.

$zafiswt!i &uvEeEg§§ey E

,,T,eśc ąl.acie dobrą, ule szatu graJżcznu..," Takq opź-
,:i:?. rl naszej gazecźe uyraŻajq nźektórza CzgtelnŹcE
i iicztti Sympatycy,

}ie mu też co ukrEulać: szatct graJźczną znacznże
cdbteganly ad innych tego tEpu pżsm, lokalnEcłl.,

Od tego numeTu Witryna śmigżelska drukcuana
będzże u druharnź Pa,na Ramana ŁęczEńsklego 11)

Smżglu. Niesiety - wzrosllq kosztg druku l, papżeru.
STĄD ZMUSZENI "IESTESr''/Y POD.NI,ESć CENĘ
NUMERU Do 2 TYSLĘCY ZŁ)TYCH.

Mamg nadzieję, że nasż stuli CzEtelnźcy jeszcze
uEtrzgmajq to obcżqżenże Jżnanscu:e, A może nou:a
szata gruJiczna przas,poTza nan"L nowych?

Wydarvca i Redallcja.

t_
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75 roczllięy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 w dniu 11.01.1994 roku

SZANo\ĄrNl ZEBRANI!

Frzywołujemy dzisiaj wydarzenia, które rozgry-
łł,ały się dokładnie 75 lat temu.(...)

{Jzmysłowiliśmy sobie udział mieszkańców miasta
i okolicy w Po-ws|aniu Wielkopolskim, porvstaniu,
które zakończyło się zwycięstwem, podkieślam to
ciobitnie, dzięki któreinu ziemie byłego zaboru prus-
kiego stały się częścią Polski.

Dziwne to było powstanie.
Zmierzyły się z sobą materialnie nierówne siły dwóch
narodółv. Z jednej strony oddziały dobrze płatne,
zaapattzone we wszystko, co potrzebne .tio życia i
walki, skupione w związki organizacyjne, dowodzo-
ne plzez oficerów i generałów, lecz słabe duchem.
Z drugiej strony żalnterze i dzieci, bez zaopattzenia
i żołdu, często bez broni, dowodzone niejednokrotnie
pTzez szeregowców, podoficerów lub nawet cywil-
nych, bez żadnego nakazu i przymusu artykułów
wojennych, lecz owiane patriotyzmem i nienawiścią
do dziedzicznego wroga.

Było to jedyne w naszych dziejach w walce z za-
borcami zvzycięskie powstanie, ale nie wywarło
wpływu ani na tw-órczość literacką ani na naszą mi-
tologię narodową. Przecież i rv nim zginęło rł-ielu
młodych ludzi. Ich śmierć jednak nie została rra,ko-
rzystana jako źródło inspiracji martyro}ogii naszego
narodu.(..,)

Trzeba tez powiedzieć i to, że zrvycięstrr-o tegoż
powstania nie wyniosło nas Wielkopolan na cokoĘ-
krajowych pomników, nie opromieniło glorią sław5,
i chwały. Niezwykie rzadko w ostatnich latach upa-
mi,ętniano pamięć l{allera, Dowbora-Muśnickiego cz;-
pierrvszego dowódcy powstania Stanisława Taczaka-
Może stało się tak dla,tego, że jak powiedział prezy-
dent Poznania Wojciech Szczęsny Kaczmarek: ,....ma-
ło było w nim romantyzitu, nie nastąpiły po nim spe-
ktakularne procesy ani emigracja". Po prostu -zwyciężyiiśmy, staliśirry się dzięki sobie częścią Pol-
ski i wzięliśmy się do organicznej pracy.

Dziwność tego powstania polegała jeszcze i na
tym, że długo miiczano nad jego oceną, zarówno pc-
iityczną jak i naukową. Pełna naukowa synteza Pow-
stania Wielkopolskiego wydana została dopiero w
1978 roku. Władze państwowe dostrzegły je nieco
lvcześniej, bo łv 1957 roku na .łzniosek Związku Ba-
jowników o Wolność i Dernokra_cję Rada Faństwa
uchwaliła dekret o Wielkopolskim Krzyzu Po.łstań-
cz>Im, który jest odznaczeniem rvojskowyrn.

Uczestnicząc w dzisiejszej uroczystości naJ.eży za-
dać sołlie pytanie: |Jlaczego wracamy do tych cza-

sów? Przecież nikt z uczestników tamtych wydarzeń
juz nie żyje. Nikt nie nosi takich nazwisk jak Łukom-
ski, Goławiecka, Pioch, Erzepki, Stanisławski, Grzą-
ślewicz, Bromka. Ludzie wymierają, ale pamięć o ich
wkładzie w to, ze znów po 1918 roku mogljśmy być
Polakami - nie rnoże zagtnąć, To pierwsza przyczy-
na. Aie jest i druga. Jeżeli w wyniku demokratycz-
nych wyborów wyniesiony zostaje człowiek, który
publicznie mówi, ze on nie będzie przeszkadzał, gdy
ktoś będzie zabietaŁ to, co rzekomo jest jego, to. w
imię naszego niepodległego bytu tej wypowiedzi nie
nalezy lekceważyć. Zdabądźrny się na refleksję.

Przede wszystkim musimy się skonsolidowaó. Mu-
simy czuó się Polakami, musimy nauczyć się kochać
O3czyznę i jej służyć - najlepiej pracą. Ale poko-
chajmy źeż tą pisaną przez rnałe ,,o" - naszą ziemię
śmigielską, miejsce naszego urodzenia, naszej pracy
i __ oby jak najpóźniej __ naszego wiecznego spo-
czynku.

Badając udział mieszkańców Śmigla i okolicy w
Powstaniu Wielkopolskim 1918 -- 1919 zadawałem
sobie pytanie: jak to się stało, ze Wielkopolanie
mieszkający od 1793 roku pod panowaniem pruskim,
represjonowani, germanizowani, w wyniku koloniza-
cji *-ysiedlani ze srłych domostw i gruntów, cho-
dząc5- do niemieckich szkół - byli jeszcze Polakami,
byli lurrrrni mówtąc5,mi po polsku, byli 1udźmi chcą-
cymi mieĆ pańsflyg polskie - ojczyznę. odpowiedź
znalażem zgłębiając historię naszego miasta i okoli-
c.v, kartkując stare kroniki i protokólarze, Tozrr'a-
wiając w latach 60 z żyjącyrni jeszcze wówczas u-
czestnikami powstania. Tym czynnikiem spTawczym
była miłość ojczyzny, szeroko pojęty patriotyzm.
krzev,ziły go polskie organizacje i stowalzyszenia.
Kiero-wali nimi rzemieśInicy, kupcy, hotelarze, prze-
mysłowcy. Olbrzymią rolę odegrali lekarze: Emanuel
Twórz, Zygmunt Konieczny, Walenty Tomaszewski,
Se-weryn Rakowski. Tajne nauczanie prowadzili na-
uczyciele-: Jazet Kutzner, Józef Cichoszewski, Stani-
słarv Kuntze, Józef Biały.

To nie przypad,ek, ze za chwilę pan Marian Kuba-
1a będzie mówił o księd-zu Ludwiku Cichowskim. Pa-
triotyczny ogień najbardziej bowiem wzniecali księ-
ża.(.,.)

Swe refleksje zakończę króciutkim cytatem. Po-
chodzi on z razkazu generała Dowbora-Muśnickiego
u,ydanego 17 stycznia 1919 roku:

Wżęc lłszEscy społem do prucg, bez raiecousań,
czczej g adanźng ż kłótni.
Nie czas nc, słaLła - czan ,1esi potrzebny,

Hubert zbierski
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poleg}""g pod Ltpnem poustanzec

Józet Yyaźmierczak urodził się 10 marca 1900 roku
v; Morownicy z ojca Michała l{ażmierczaka - robot-
nika rolnego w majątku Niemca Aleksandra Cezara
w Morownj,cy i maiki Katarzyny z Matuszewskich
kaźmierczak.

Po ukończeniu szkoły elementarnej w Morowni-
cy. poriobnie jak rodzice, pracował w majątku Cezata.
Zmobilizowany podczas pierwszej wojny światowej
odby*.ał służbę w wojsku niemieckim.

Po wybuchu powstania (uciekł z wojska?, pTzy-
był na uriop?) cchotniczo wstąpił do oddziału pow-
stańczego w Mofownicy organizowanego przez An-
toniego Marka.

11 stycznia 1919 łoku, lv wyniku zarządzonego
pi,zez Fowiatową Kornenilę Silaży Ludorą.ej alafniu,
wstawił się -wi:az z oddziałeil ,,ł Srniglu, ską§ z in-
nymi pow-stańcami, pod naczelrym do-wócizi,łem Bo-
lesława Płóciełiaka udał się pcC Ijpło, gCzie 12.01.
19i9 r. poległ.

.}ego złvłoki spoczywają na cmentarzu parafial-
nym w Śmiglu w mogile Powstańców i Wojaków.

P.S. Eiogran S|,a:;isła.,va Iięłiziersl;ie5o, rółvnież pole3.łego
pod Lipner:l plrbiikl-,v;ri-iśm]r "!v nl. 4 {Ą) z dnia 2.0?,91 r. s. 4

(H" z,)

W naibłlzszglłz czasłe uolę wstqpżenźa zł zzl:żązek
małżeńskź w Urzędzże Stanw Cgzoźlnego us Smżglu
uyrazllż:

29.01. 
- 

Pan Marek Sr,ąektalskź z Mźejskźej Górkź
i Funi Anżtq K.oścźelska ze Smżgla,

12.02. 
- FOn V{ładzźmźerz Koąlsqlskż ze Srnźglu

i Panż Renaia Foltgńak ze Smżgla,

- 
Pqn Ryszard Spławskż z Salca {gm. Prze-
nzęt) ź Par.,ż Lidl,a Wźlk z Parsku,

- 
Pan Robert !{aczar z tsźelaus ż Par"ż Etiza
CieLłb:lic z Elsi;tt.pLc,

Zastqi:c:r Kiero,ivnii;a USC r,v Srniglu - Dlgnuta Ratajc:ak

9.+ą)a}a9}9łlę<l+oęto3§s+oęłos+e9$aoe§9ae€ał9o+łooe9ess§}i}oe9o§9€s§oo*§++o+* +o$ęe?oe+d,}s cłeł9+t.§ćgo&e§ *§§4€*i+&99o"ł.,ł99o+§s(.9o

*+ h§msg mfuęem# .ffi

ffim€rme §*gam nmflc§ e"Ł5; r*ęą
Tłlrąg Starszych Harcerzy im. Ks. Józefa Ponia-

towskiego w Śmiglu, któremu przewodniczy db Zlli-
gniew Grabowski, wystąpił z inicjatyrvą pc-woł;tnia
Komitetu Renowacji Pomnika Rczsirzeian-yci,r. Ze-
branie organizacyjne z udziaŁem władz miasta, przed-
stawicieli organizacji, członków radzin Rozstrzela-
nych i l{ręgu odbyło się 19 stycznia br,

Sprawę konieczności reno-wacji pomnika pi zed-
stawił dh Henryk Bajon. I1onorowe przewodnictl,vo
Komitetu przyjąŁ lcurmistrz Miasta i Gminy Srni-
gie1 Jerzy Cieśla __ wnuk rozstrzelanego iglracego
Cieśli.

Powołano dłvie komisje: firransc-r,vą (Bogdan Szulc,
Leszek Balcer, Frzecłavy Cieśtra, ]Warian l{asper"ski
i Marek Stachowiak) araz kcnserwatorsko-budo,,via-
ną (Yr/itold Omieczyński, Stefan Cieśla, l.Vitcld Sa,
dowski i Flenryk Skrzypcza.._).

Najważniejsz5zm zad_aniem bęi-zie z3r:rnacizenie
środków- fiłansowych. Postanowiono, że zostaną wy-
cir:uko,,x,,ane okolicznościowe cegiełki o róznych nonri-
łałach. Będzie też ynożna dokonywać \ł*płat na konto.
Listy ofiaiodawców będzienry druko-łiać na naszych
łamach.

To JE§T SPRAWA PLENLĘDZY, Ai.E 1.c TEZ JEST,
S P R AW A l{oNORU S P oŁ E C Z E"F,rs jWA

- 
pousźe,dzźał pln L. Balcer

Nr konta podamy pcl jego ustaleniu.
Gr.Z.)

Wysłuchałem koiejny, jiłż ósmy, Kościański Korr-
cert Ncrvoroczny,

łV tym roku rozszelzono jego formułkę z czysto
,,kcściańskiego" na ,,ziemi kościańskiej'' (element in-
tegracji powiatu^?).

'W związku z tym zaplo§zono tiłva :esp,cły §psza
Kościana. Jednym z nich był nasz Zespół Fieśni
i Tańca ,,Żeńcy Wielkopolscy" z hTieiążko-va pcrl
kierunkieilr Rafała RosoIskiego.

Od rasu. napiszę, że wypadł dołrrze i otizymał 1icz-
ne i gorące brawa. Zatańczył poloaeza, mazura i wią-
zankę tańców przeworsko-rzeszotł.s]<ich. Te dwa os-
ta|n:e w 6 pai:, a to chyba :e -wzglęCu na szczupłcść
SCeny.

Y/stydu nam nie przyniósł _- a więc brawa!
(kI. Z.)

UWAGA! O rocznicy wyzwotrenia Smigla -- w na-
stępnyrn numerze.
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STAWKI PODATKU
oD śRoDKótv,l ;t;t,l SPoiiTCWYC jl

1. h{oiororverów
2. }ńctocykii z silnikiem c pr.ljenli-rości

skckor,vej:
*- do 50 cm8 włącznie

- i)owyzej 50 crn; Co 350 cm'
,uvłącznie

- irowyzej 350 cmJ

3. Sarlochodów osoborv;u,ch z siiiiikieln
o pojemrrości skokor.ve.; :

- 
c]io 900 cm3 włącznie

- 
powyżej 900 cin'do 1.300 cm'
,włącznie

- iJowyzej 1,300 ctn'do 1.500 cm'
r,vłącznie

-- l]owyzej 1.500 cm'do 1.600 cm'J

włącznie

- powyzej 1.600 cmB do 1.800 cm3
\Ąrłącznie

- 
po\,vyzej 1.8rj0 cm'] C_c 2.0CC crrrs
włącznie

*- pc,ffyzej 2.000 crrr" cio 2,5!C cn''
\^,łącZnie

' -' ,-- S:im.-,ci,cl;c''.\Ł W} jq iĄlcll1

inarki War-szarł,a)

- 
pow,r,zej 2.500 cml

- od samochociórv mai,ki
lVarszalva

4. Samcchoiów- osobor,vych:

-- z siinikiem nie chalakLeiyzują-
cym się poj. skckową

- z napęciem eiektrycznym

5, Ąlłtobusów olaz samochodów
ciężarori,lych przystoso-wanyclr
cio przevrozu osób o liczbie
miejsc do siedzenia łączriie
z miejscem kierclvcy:

- do 15 nliejsc

- 
powyzej 15 do 30 rnie;sc

-- porvyżej 30 niiejs:
5. Sa.noc}iodó,ń/ cięzarowo-o5g1191-,:;rch

o d.opuszczalnej nrasie całkovritej :

- do 2 ton wlącz-,lle

- 
po,ń/yzej 2 to::r

7. Samochodó\ĄI cięzalowych
i ciągników siodłoll,ych o 1aiic-,"v.

sarlcchodu lr,rb na,ciskrr na sic,jłc
ciiignika:

- rici 0.5 t ii lącz,lic

4J,0 0ir.-

rł,!uu.-

]i]l,tUiJ.-
816 łla.-

Zjrr,ijU,J._

42Ą,OjJ. -
545.0C0,--

6T2,ClJJ,,-

1.426.000,-

2,40c.000,-

D ri,]D Ą,-:AJ.l:U,UUU,-

J,U2J.UaU.-

530,0 0 0,-

i.1?3.000,-
2i9.000,-

862.000,-
i.5BB.000,-
3.471.000,_

550.000,-
B52.000,-

550.C00,*_

Fodm*ek w '§W§4 n*§<w
pielr,r,szą latę tego pocla'lku (połori-ę) musim,y zapLactć clo i5 lutego 1994 roku

- polń,}-zej 0,5 t c'io i t .,vłącz,rie 852.000,-

- 
powyzej 1tdo 2tlł,łącznie 1.024.000,-

- polvyzej 2 tdo4tviłącznie t.271.000,-

- 
po-'vyzej 4 t do 6 t włączllie 1.709.000,-

- 
poyv,}zej 5tdo8 tivłącznie 2.057.000,-

- 
pol,vyże; B t Co 10 i. v,,łącziiie 3,086.000,--

- 
poy"/yżei 10 t 4.t]65.000,-

8. Samochodórv specjainych 852.000,-
9. Ciągniltrółv ba,iastov,,ych 3.915.000,-

] i]. Ciagniilórr,z ioii,liczvch z silrlikiem
o pojemności skokowej:

- do 4.000 cm3 włącznie

- powyżej 4.000 cm3

11. Przyczep i naczep:

- campingowyclr

- o ładowności do 0,5 t włącznie

- o ładowności powyżej 0,5 t do 1 t
włącznie

- o ładowności powyzej 1 t do 5 t
włącznie

- o ładowności powyżej 5 t do 20 t
włącznie

- o ładowności por,vyzej 20 t

- pozostałych

L2. ŁoCń motorowych oraz jachtów
z silnikiem o poj. skokowej:

- powyżei 200 cm'do 1.000 cm8

147.000,-
3 59.000,-

126.000,-
100.000,-

150,000,_-

252.000,-

400.000,-
900.000,-
76B.00 0,-

włącznie 417,000,-

- 
por,rl;zŻej 1.000 cm3 906.00c,_

j 3. Promów 252.000,-
t4. Łodzi służących do zarcbkorvego

plzelł,ozu totł,aró.,v 1 osób 906.000,-

Wyzej rvynierrione siai,,,ki Rada ir,{iasia i Gminy
rv Śmigiu uc}r.łaliła vl czasie Sesji lv clniu 20 stycz-
iTia J;r.

Uchwała przewicluje rói,rniez zwolnienie z po-
datku od l;roc].ków transportov,zyc}t :

-- pojazdól,v czaso\\io lv;;cofany,c1,1 z ruchu (czasor,vo
v,zyr e j es lr o iv:l nych ),

- ciągników i prz;,-czep wy*lypov,lanych przez sołty-
sórv do akcji pozaroll-e;.

Oblrizono też c 100io staw}<i pod.atku od środkólv
tiaispoiio."vycil i;oiazilF prz;l516row-ane do zasiiariia
g a!j, enl ol,az \rt/ \,/pcs eZ oie .,v katp.lizator.

C pczlstałych pociłtk;lch i c przebiegu Sesii -w łlastępll.,.m nlime]l,ze.
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i,01.br. -- mieszkaniec Machcina zgłcsił, ze na ul.
L, MierosjJ"rł-skiego w Śrniglu został pogryzicny or:ez
psa. Ustaiono jego rvłaściciela i sprawę -,łryjaśnicno na
miejscu.

5.01.br. 
- mieszkaniec Mcrownicy zgłosrł, że nielet-

ni wystav,lrli i zntszczyli bramę wjazcic,nvą do posesji,
Przeplorłradzono ]]ozmorvy z ich rodzicami,, którzy zo-
borł,iązali się szkodę naprawić.

- Smigiel, u1. Zdrojowa pijany mąż
wszcząl al,vanturę z domor,vnikami. Zattzvmano go \\,-

areszcie do -łytrzeźvrienia.

6.0i.br. - Śnrigiel, ul. Północna -. nietlzeź$7y maz
wszczął av.,antutę z d_otlcr,,rnik:irni. Przeprorł,adzcno
z nim ]]czmcwę.

- 
-\v Plzysiece Siar,el illeszk;..l-iiec clclnu za-

kłócił ciszę ilocłra s\\,,vlll sas.acjo;n. Pizeplo-,-,-aclzc,lc
z nim Ioz1llo\\rę.

7.01.br. - lv godzinach nocn-,-ch \.,- }iietązko-*ie na
u1. Leśilej zatrzymano nietrzeźwego Iowelzystę.
\Mniosek skierowano do kolegium.

B.01.br. - lv Smigiu usiłowe.nc zairzymać cio kon-
troli drogorł,,ej kieio-1vcę Fiata, który nie reagując na
podane s;,gnały usiłował odjechać. Zatrzymanc go
r,rz Po]adclvle, 1ak się okazało bllsko swego miejsca
zamieszkailia. lviiał -we kir,łii 0,5 promila alkojrolu.
Odebranc 1I,Li j]]]a\ilo ;azdy, samcchód przekazano ro-
dzicc1,1 i sklel:,lrr-allr rł,niosel.1 Cc koiegium.

- 
pCli._:_ 9lio jlracl il:leszll:.ia.c}-C ] \-- Slrriglu.

Li1. F.e;,.m9lr l_:., ;]ić|z\,- 1-,-5r.-.,, _.,,,-e_liU.],a cioillo.;ą.

1].01.i;r. - vł gotzi.llac.l _.c.c.'lvch. -,1- czasie z:l^-ig1:-
nia doszło ,;,o kollzji drogon,e1 i,}a trasie E-r. .iielu-
jący Fiatem uderzył w pra,,,,ridłolvo zapaikorvaną i os-
rvi.eŁloną Qlzyczepą samochodolvą. Sit,a:i- 3.i nii',
14.01.br. 

- 
irrterw-enio,wano \i/ Przysiece Pciskiej.

grizie naz r.vszczął a-v,;antui:ę z zclą oclnośnie poazia-
łu ma;ątku,
:1_5.0i.br. 

- rv Śmiglu na pl. Rozstrzelanych ni.e za-
tlzymał się do ]<cntroii kierujący moiorcrveienl,, Za-
trzymai, o go u, re;cnie ogióCliów ciziałkorv\rch. Terr
20 ietni mlesz}<aniec Księginek .we krwi rriał 1,7 pro-
rlila alkoholu.
i6.01.bl. 

- 
kieru;ac). saniochod.e,n Citroen mieszka-

niec Boguszyna na łuku clrcgi rł, kielu.rrku Molotł,,ni-
cy -lrpał_lł w- pośiizg i p:zekoziołirorryał d.o ro-u.,=-.ł. Strai,y
3 rnlliony z:,łotych.

I(ierownik Fosterrrnku Policji Lokallei :

st. sierŻant W. Te lczewski

Wpbcry tułż, ttr:rż,,.

Oczywiście do sanclządu lokainego, a więc do
rariy miasta i gminy. Poc|obno mają się odbyć na
przełomie maja i czerwca. aie rvielka machina *
kamnania wyborcza - 

juz się rozkręca.

Ostatnio, 20 stycznia, rniałem możność uczestni-
czyć w spotkaniu przedwybolczym zorganizowanyrn
przez miejscowe koło PSL. Uczestniczyli w nim tak-
że przedstawicieie kółek rchriczych i kół gospodyri
wiejskich.

Jalr na powitanie powleciział przewodniczący ze-
brania pan Jerzy F,uciński, celem zebrania jest ocena
działań samorządu i burmisirza oTaz omówienie har-
monogramu przedrvyboTczego.

Dyskusja byla niezlvykle ozyr,viona, dochoCziło
ilawet do polemiki - głólvnie z obecnym na sali
radnym.

iiie z rl,-szl-sikini posiulatarrri i strł,ierdzeniami

- c]:ioć.]lv ze r.,-zglęCu ila uwallr.ilkcivania pIdwne -
1-].Zlla slę zgoclziĆ. nien-r.ni.ei ;e odnotowałen:

- ciokoilac rozdziału miasto - rvieś (chodzi o od-
dzielne jednostki adninistracy]t]e),

- tr,volzyć obwody wyborcze czysto wiejskie i miej-
skie,

- nusimy popierać swoją, gminną produlicję --
jeśli kupujemy w innych gminach, to obniżamy
,,finanse" swojej,

- izadko co rv której wsi się robi, a jak, to \\, czynie
społecznym. A rv mieście? Deptaki...

- wieś nie jest ziednoczona,

- burmistrzowie i wójtorvie -lł,inni być r,vyblelani
rv rvyborach porł,szechnych,

- ujarr,niać list.,- csób pcbieiających zasiłki, te oso-
1lv rł-inn,v być zatrud.niane przez gnlinę.

A ;ak ocenio,ro Rad_ę? ,,Jezeli na 24 radnych, 17
resi ze lrsi i podejmuje ona uchwały orzecir,vko r,vsi,
to (. )'' - stlr..ierilził przewodniczący zebrania.

Przecista,ł-iciei chłcpsklcil rł,łar_]"z,wojer,",ódz}iiclr
z:a:leiolvał, ily ltie przesadzać z demokracją: zamiast
tizecil srł,oich. na iiście "* okręgu rvysta-łmy jedrego
i lla niegc głcsujtny. }{ie przejcizie rvtecly ten czlvar-
iy.

(\1. Z)

,WITRY^IA
sMlGIELSKA"

TWCJE PISMO
\
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§V smigielskirn,,ŁOffiBbard zle' u

LOMBARD - instytucja kredytowa udzielająca po-
życzek, zazwyczaj na cele konsumpcyjne, pod zastałv
ruchomosci, przedmiotórv i papierÓ\\, waltosciou',vclr
a]bo towarów.

Taka instytucja mieści się rv Smiglu, przv ulrc;-
Krętej 5. Jej w-łaścicielem 3est pan EUGENIUSZ
}-URMANIAK.

- Proszę Pana, jak doszło do powstanżu Lonbąrcl,-L?

- Zebraliśmy pewną sulT}ę, chcieiiśmy otlvorzl-ć ka-
wiarnię, sklep, ale doszliśmy do wniosku, ze Srni-
giel takirni placówkami jest nasycony i postano-
wiliśmy utworzyć coś, czego jeszcze tu nie bvło.

- Jak zułatwiu sżę u Pana transakcję Załóżntg, ze
cll,cę u Pana zasta1.I)ić teleuizor?

- Spisujemy umowę o pożyczkę lombardową. Okre-
ślamy w niej wartość przedmiotu w iym przy-
paclku tele-wizora - 6.400.000,-. Pozyczkobiorca
moze otrzymać najwyżej 300/o warl"ości zastawio-
nego przedmiotu (1.920.000). Pożyczkę w całości
nalezy zwróció -ff ciągu 2 tygodni. Jeśli nie ._ po-
życzkobiorca zobowiązany jest do zapłaiy odse-
tek karnych za zrvłokę r,i rv_vsokości 2,40/o za każ-
dy dzień od sumy pożyczone;. plz_y czyn zw-łc}<a

CEI\TRUM KULTURY W S]IIGLL

z dniem 1 stycznJ.a 1994 roku

OBNlŻoNo CE^IY WYI{AJMU SAL

KL,t] BoW EJ l wlDoWlSKouIEJ

ponodto źnformujelnE, że tn dalszEm ciclgu istnżeje

mo żLżw o ś ć us g po ży c z enia z astatu y stołotu e j

nie moze 1:,rzekroczyć 5 dni. Po tym terminie zas-
tałviony przedmiot pi:zechodzi na lvłasność firmy.

Co sżę wówcztls z tgm,t, 1:rzednl,źotamź dzie je?

N{amy zezwolenie na sprzedaz iombardową, czy-
ii je sprzedajern;r.

- co u pana zastaąlstono?

- Biżuterię, sprzęt racliowo-telewizyjny...

- Czu proponou)qno Panu samochód,

- Tak, al,e i przyczepę tez.

- Czego Pan nże przyjmuje pod, zastaus?

- Budynków i gruntów.

- Jak Pun określa dotychczasol^Da ,,ruch ul źntere-
sze"?

- Dużo jest pytających, nie tylko ze Śmigla, ale są
i też kiienci z Kościana. Najv,zięcej jednak jest
tych, którzy nie rnogą ptzeżyć od pierwszego do
pierwszego.

- Dziękuję Panu za rozrnauę,
z właścicielem Lombardu

Iozmowę przeprowadziła E. M.

DRUKAR]VIA
Roman Łęczyński

64-030 Śmigie1, ul. Ogrodowa 39 te1. 124

POLECA USŁUGI W ZAKFiESIE:

- tuźzytó,whż,

- 
2cLp.ig37ę,l1i11,

- 
lłiotkż relłluinawe,

- 
Cruk" jirllto.we,

- 
drukt alccyc'! ensoue,
-- ledrukL na iłapertaclt,

- nekrologż,

- af isze żtp.

ZapTaszarrry!

żntormuje,

Wszelkiej informacji udziela
Snligiel, uI. T(osciuszki

Centrum i(uiiury
20 te1. 273

ze

,,WI"RY/{A śMlGlELSI<A"
IiEDAGUJE zospÓł,: Hubert Zblerski (redaktol, naczclny,),

Skarżyńska, Tolek Szu]c.
ADRES RtrDAI(CJI: 64-030 Cerrtrum Kuliury rł, Stniglu, 1-1l.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i llie
plav,zo skracania i poprawialria tekstórł, ol,az listóT . jŃak]a,1

DRUK: ,,Drukarnia" Roman Łęc::yński - 64-030 Smigiel, ul.

ŻaneŁa Klecha, Erika \{aćkcłviak, B,arbara Mencel, Jadwiga

T. Kościuszki 2C, p. 7, tel.273
zwtaca materiałów nie zamóv",ionych. zastrzegamy sobie

- 550 e\z., cena - ż000 zł. reklama cm2 - 2000 zł,
O3roiłowa 39 - i'el. 12-i.


