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JUZ 30 LAT...
... działa Śmigielskie'lort-arzystwo Kl.łltula1ne.

Uroczysty obchód Jubileuszu X lecia Torl,rarzystlva
odbył się 23 kwietnia br. w pomieszczeniach Cen-
tl,ttm Kultury w Śmiglu.

Część oficjalną prorł,adził p]]ezes Torł,arzystwa
Witold Omieczyński, który przeclstawił dorobek rv

minionym 10 leciu. (Spra,łozdanie Prezesa drukuje-
mynas.4-6).
O randze naszego Tolvarzl,strva, rvśród jemu poiob-
nych, świadczy iakt, że rr- uroczl-stościach. o}]1,ocz

oczywiście miejscorł,ych lvładz sar:lolządor,;c-adnri-
nistracyjnych i duchowieństlł,a, uczestnicz,vł rł,oje-

rvoda leszczvński Zbigniew Haupt.

Jak zw.vkle i ten jubileusz b;rł okazją do rvyróz-
nienia osób, które v;nicsły rvkład lv ktlituralny roz-
lł,ój regionu.

Odznakę ,,Za zasługi dla Wojervództwa Leszczyńskie-
go" otrzynraii: Wojciech Ciesieiski, Wojciech Ska-
rz_yński, Marian Szymanor,vski. Odznaką,,Zasłużony
I)zia',acz Kultnr y" zostali lv_vr ożnieni : Tad eusz }r{uel-

]er i Miecz5.sław Nyczka. Listy gratuiacyjne ad Za-
rząelu ŚTK otrz"vnrali: Piotr Bauer, Wojciech Cie-
sielski, Grzegorz Gło-,vacki, tsogdan Polak i Hubert
Z]rierski. Poclziękorvarr,ią za lvsparcie i poluoc ,,r dzia-
łaniaelr STK przekazano: r,łlojewodzie Z. Hal.łptoli.i,
ciyr,. \ł/l.d7iail,t Kultury i Sportu UW rv Lesznie Eu-
gctriuBzotł,i Siiwi,iiskic;lru, burmistr;:cr,,,i,T. Cicśli i

Haklad l00 egz. O llr 9 (65l 12.115.199{ r. S Cena 2000 zł

pismo in{ormocyino- społeczno-kulturolne

Zatządo-wi Miasta i Gminy Śnrigiel. Podziękowania
za współpracę ot;:z"vmaii: chór ,,ITarmoni,a", orkies-
tra dęta OSP i Zespół Pieśni i Tańca ,.Żeńcy Wiel-
kopolscy" działający przy ZSR im, ,Iana Kasprowicza
vr Nietążkorł,ie. List Honotolvy, podpisany przez Wo-
jewodę Leszczl,ńskiego, otrzlrłnał sekretarz Zarządu
Władvsłarv Krarvcz1 k,

Rorvnież 1 Smigielskie Towarzystr,vo Kuituralne
otlz,vmało dużo życzen i gratulacji. ZŁożylt je: Bur-
mistrz, Helena Wróbleivska - dyr. Centrum Kultu-
r,v rv Smigiu, Aieksander lVojciechorvski - dyr. ZSR
rv Nietązkorvie, członkorł,ie zespoŁu ,,Żeńcy Wielko-
polscy", oraz Dyrekcja, Rada Szkoły, grono profesor-
skie i młodziez Liceum OgóInokształcącego rv Smig-
lu. Składający gratulacje podkreślali duzą rolę, jaką
pełni Towarzystwo w integracji naszego społeczeń-
stwa rvokól łaj,w;.zsz;-ch iu,artości humanistycznych.

Drugą cześcią Ju.biieuszow-lrch uroczystości ŚTK
bYł uroczl.st1, koncelt rł, wykonaniu chóru ,,Harmo_
nia, Orkiestry Dętej OSP w Śmiglu i Zesi..,i;łu Pieśni
i Tańca ,,Zei:,c-i Vy'ielkopolscy" z ZSR rł, Nietążko-
r.vie. Kc-_cert prowadził Wojciech Ciesielski.

Z o1*azjt Jubileuszu t,, salce kiuilo-lvej Ceni,rum
Kulturr. w Smiglu zorganizorł,aiio ckoliczrrościową
rr,l-star,vę fotografii i rł,ydą1.,-nict-,,v pt.,,Kalerrdarium
Regional,,e 1991 .- i99.i''. W_vstawa je:l_| czynna do
2[t maja rł- ptlłiedzlałki. ślody i ;--i:]ti<i r,v godz. 10.00
do 19.00.
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WI,t,HYNA sMIcrELSj-iA

WALNffi z&R o
GMII{]\EJ SPOŁKI WODI\YCI-{ MELIORĄCJ{
l KOI\SERWACJI IJRZĄDZEFJ F-OŁNYCI-{

Cdll1-ło sie ono 24 kwietnia br. w sali Centrunr
Kultu.r_v r.i, Smi5l}u. Na 51 deiegatów uczestniczyło 20,
stąd zebranie odbvto rł, drugim terminie. wśrod goś-
ci irr.in. b'r,li: burrirtsftz Jerzy Cieśla, Czesław Mal_
cinko.,vski - iiię1r:1a:pik Urzędu Rejonowego w Koś-
cian,ie, }Ienryk Kozduj 

- 
przedstawiciel Woj. Zarza-

du Mcliol,acji rv Lesznie.

Zeblaniu prze-łodniczyl prezes Zarządu Społkr
Jan Pietrzak, ktol5. złożył w imieniu Zarządu spr-a-
r,vozcianie z rocznej działalności. Gminna spółka dzla-
ła na obszarze 3.854 ha użytków rolnl,ch, \\, t\-lll
2.9ł.j5 ha gruntow ornych zdrenowanych. ..Obsługu-
je" 175,4 km row-órv melioracyjnych. W ubiegłym lo-
ku: zakonselwowano 49,9 km (290/o ogolu) ror,vórł., na
obszłlrze 3 ha usur,r,ano awarie dlenarskie __ to mało,
ale rok b"vł suchy i rolnicy ni,e zgłaszali arr ai:ii. Wal,-
tość lvykonanych pTzez społkę plac lvyniosła
288.322.200 złotycl,i. W splarvozdanru podkreślono,
ze p|ace rvykonyłvano zgodnie z ustaleniami podjęty-
mi na zebraniach wiejs}<ich,

Ze sprawozdania l(omisji Rewizyjnej (nikt z jej
członkow nie bvł obecny na Zgromadzeniu - ucze-
stniczyli r,v walnym mleczarni) wynikal że do kasy
Spółki nie r,vpłynęło ponad 7 milionów za składki
i rrależy podjąć decyzję odnośnie tych, co nie płacą.
(l{iew-tajerlniczonym w-yjaśniam. że prz5,naIezność
do spółki, zgodnie z Plav,,em tł-odn.vrn, jest... przymu-
scl1.1 a). Zebranie 1 d"vskusje zdominowałr.,l du,a tema*
ty: rł,ysokość składki i ,.. komornik.

Boje o rł,ysokośc składki tocz.vl; się juz na zel]Ia-
niach lł,iejsktch Zarząd Społki zaplopono\i,ał jedno-
1itą składkę dla w-szystkich rolnikorł, rr- lł-5-sokosc1

40 tys. od ha (na niej też oparł budzet na 1991 l. opie-
r,vający na ponad 35B mil., lv tym lB5 mi1. dotac;r
z Ulzędu n[iG w Śmiglu).

*- to rvieś winna decydować o składce rv lniat-t. po-
trzeb, ona planuje zakles robót i iv zależności od
tego ustala składkę,

-- Spółka jest wspolnotą i musi funkcjonorvac I)It-
micznie,

- są tac;-, co pTzez trzy lata nie płacą l nie polroszą
z tego t; tułu żadnych konseklvencji!

Ostatecznie 15 głosami ZA,4 PRZECIW i 1 WSTRZY
MUJĄCYN{ podjęto lłchlvałę o składce 11, 11ry5gĘ3§gi
40 tys. z hektara.

- Kto jest za tym (po raz pierrvszy), b}, do niepła-
cąc;-ch wysłać komornika?
. szuka.jmy innych rozw-iązań niz konor,ąlkl i,iie

napuszczajmy się wzale,llnl,-.
. to jest metoda okrutna, a],e innei nie u,idzę,
. komoi,nil< łvięcej rvezrni,e niz ściagnie. niech za-

płaci Rada Sołecka,

- Kto jest za tym(po raz drugi), b_v...
. był;,, w)rsłane trz;- upomnienia, ri-szelka pioce-

dura jest zacholvana,
. już rok tetnu ten problem b_ył rozir-aza1l)- -r,vórvczas odstąpion,o od komornika. aie: Żegro-

11,o rv 1993 r. zapłaciło składkę w v,zysokoŚci pO-
nad 3 mil. a prace ,uł,\rkonano na ich terenie za
2i mil.

- Kto jest za tym (po laz trzeci), by..,
. poprzedziĆ: upomnieniem z kiauzu1;1 o konror,-

niku,
. lv innych rejonach składki ścirlga komornik, To

jest niedopuszczalne, by Zatząd Woje,,vódzki
dawał pieniądze tym gminnym spółkom, które
nie ściągają składek (}I. Kozduj),

. do Spółki Nizin Cbrzańskich rolnicy płacą
składkę w wysokości 90 tys. Czym wyższa
składka, t},m rł,yższa dotacja. W t;.łek jest bity
uczciwy, bo płaci. Inni się z niego śmieją. Ja
warn z urzędu mogę podnieść w-ysokość skład-
ki (Cz. Marcinkow-ski),

. zróbmy analizę, l-isterlmy kto nloze, a kto
nie moze płacić. Za tych co nie mogą, niech
zapłaci Rada Sołecka, a do tych co mogą. a nie
chcą -- wysłaó komornika.

- Kto jest za tyrn (po raz czwarty), by do niepła-
cących wysłać komornika?

l9 delegatórv jest ZA, jeden PRZECIW.
W p o dsumo tł, atliu Zgr omadzenia przew-o dniczą c,v

Spółki J, Pietrzak zasygnaiizował potrzebę zakupu
(Zarząd poszuka sponsorai) koparki z długim ri-l-sieg-
nikiern olaz problem ro\Ą/ów nalezących obecnie do
Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Kto ma za nie pła-
cić?

W toku zebrania usłyszałem z ust leplezenI_.':,-
cych Województrłro, że ,,nasza" Spółka nalez\- ,j- nal-
iepszych rł, województrvie, że je1 Zarząd pr-ac,_.i= n_=-

zwykle dynamicznie i pręznie. N:I;-śli pe:s,.];ii.-,.,_cz-
nie, co wrózy znaczną poprawę ,,sta.n,"i \,,.-i]ai" n? na-
szym terenie,
Tylko zeby wszyscy chcieii płacić..,

;: 7. \
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Cdllvło się ono w czrvartek 28 kwietnia br. rv sali
r.,,ic|o.łiskowej Centrutn Kultuly vl Smigltl. Obrada-
mj kierou,ał Antor:i Sliwiński. Uczestniczyło r,v riim
iJ przeclstawicieli kółelr - udziało,wców (na 21 u-
prawnion;lch) i 34 udziałowców _ osób fizycznych
(na 36 uprawnionych). Ponadto uczestniczyli: bur-
tT,istt:z jerz;,- Cieśia, dyrektor ES .Ierily Wojciechow-
skl, prezes \ryZKR Nlarian Kaspers}ri oiez Aiojzy
Szczerbai i Andrzej Biały z KR Przysieka Stara I
i .Ian Klecha z Pawłem Chomskim z KR T]ruszcze-
§Io.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Sp.łlki, która działa w oparciu o kodeks handlorvy, a
nie o pra,ło spółdzielcze, zLcżył jej przev;odr:iczacv
Fieurl.trt Płóciennik.
Spólka s-lvą działainośc rozpoczęła L.2.199-] r. !V okle-
sie sprawozda-wczyrr Rada odb;lła 5 posiecizeń. ri cza-
sie ktol;,-ch m. in.: dokonyrvała oceny § lrko.rr..'ur.r"
sprzętu, zatwieldzała sprzęt do likr,,lidacji, oceniała
,łnioski pokontrolne, analizowała: ceny za usługi,
rvytragrodzenia pracor,vników, front robot, zad:;uźe-
nia,
Rada zaproponowała Walnemu Zgromadzeniu udzie-
ienie absolutorium dla Zarządu Spółki -,r.z składzie:
Ryszard Fornalik - prezes, Genowefa Nowak -głóv,,na księgowa i Antoni Sliwiński 

- czżanek. Za-
ró-,vno Zarząd jak i Rada lrladzorcza absc_|utorilrm
otrzymai i jcdnogłośnie.

Sprawozda nie z działalnośc i gosp o d ai c zo - fiia:-i,* o -
rvej za rok 1993 złożył R. Fornalik.
LTdziałowcami Spółki jest 21 Kółek Roinrczr-cir l 3ij
osób fizycznych * pracowniko.,r, Kapitał zaii}adorvr-
Spółki wynosi 2.46B udziałórł, po mijioilre złot;,,-ch
każdy. Kółka, które w chvlili obecnej nie są udzia-
łowcami, a jest ich 6, posiadają funciusz lezery/ow,v
rv kwocie 317 min pochodząci- z iunduszu wkładów.
W okresie sprawozdawczym średnio zatrudniano ?5
placorvnikólv i 14 uczni. Srednia p}aca vzyno-qiła 2.?0ą
tys. złotych.
Stan środkór,,, trwałych vl cenach elvidencyjrrycir na
koniec roku rvyniósł brutto 5.368 mln. Na tę r,vartcśc
składa się: 17 clągnikó.v, 31 przyczep, 21 kombajnóił,
zbożo-łvch. 2 kombajny buraczane, 4 aparat;r opr},s-
kcri,e. 5 beczkorvozó",v c.raz pozostały sprzęt, ur.za-
c]zenia rr-arsztatou,e i obiekty. Sprzedaz usług i pro-
dlrkcji ri-r-niosła 7.299 miionór.v. Usłr,rgi traktoio,,i,c*
lliaszvno§-e dał1- 2.1 62 mln, (3B0/o) cbrot,,ł, usługi
i i;ł-odukcja rlarsztator.,-a 

- 4.472 rerln (61,01o) a i]ozos-
tała dzialalnośc - 65 nln (10/e) ollrotu.

Stale zll_.nle;szajace się zapotrzelrowanie na usługi
rnechanizacr-;ne zmlisiło zarząa do zapizestania dzia-
łainości zakłacióri, nechanizacyjnych rv terenie (kar-
śnice. Stale Eojanorł,o, V/onieść, Koszanorvo). W dzia-
łainości rr-at,sztatc-.;ej Społita \,v,spółp]]acu je z przed-
siębior"strr-amr I\STAL, ENERGOPOL i MOSTO-
STAL rł- Poz.ralli..i cTaz z Zakładami Miqsnymi rv Koś-
cianie. \Y il-alsz,re,l;ach łvyi<ontrje się tez drobne urzą-
dzenia dla loinictr.,-a: rozdrabniacze zboża, paśniki
suche; kalilr- dia trzoci_v, wózki do przeviozu zywca,
masz§n\- dc ,,.r,zer ojlki pociłoża, myjnie skrzynek do
u,-vrollu nrle snr-c,-i.

Godne ocil,oto-,-;ailia ;est to. ze r::. nakład1, inwesty,-
c5.jne Społka ri-r-datkcii, ała iJ6 illrr. złotycjr. I\a dzia-
łalności mecŁraiiizacvjnej poniesicno straty -w k.,lrocie
339 rnln złot;-cil, Zy,sk, lv lv,vsokcści 346 nln. dała
działalność y,ią152fąfgi:ga. Zysk bilansowy, do ewetr-
tualnego podziałlł, .łynosi 15 miiionów złotych (To
jest r.Lrało, ale rółvnocześnie bardzo dużym sukcesem
ZarząCu|, 

-lrJ.Z.).
Mówiąc o przyszłości piezes Fornalrk st-wierdził, ze
rv dalszym ciągu Spółka będzie tczszerzać współpracę
Z dOty ckl,czas o r,vl.mi ]<c n tr ahe n i_ e.r.;I a| az czy nić star a-
nia na ,wykonvrł,anie robot ną tereni.e gminy,

Ze sprau-ozcianra złczo:legD plzez głóvrną księgo-
rvą G. Norvak r,;r-nilia. ze bilans i993 r. zamknął się
krł.ota 4.C?2 0CU l;,-s. złotvcil. a zaCłużenie rolników,
którzr- nie zapłacili za rv5konane usługi, -w5.rrosi 822
milionv. Częśc z nlch ściąga się - niestety -- droga
sador.,-ą. Społ},a miała kred1,-t (31.12.1993 r.) vz wy-
sokości 213 mln.

W dyskusji nac]. spra-łozdaniami głosu nikt nie
zabrał i przystąpiono d_o ,w,yboru Rady Nadzorczej.
Prezes R. Fornaiik, -"v imieniu ZarząCu. zaproponow,ał
ten sam skład osoborł,y i tak też - 

jednogłośniel 
-się stało.

Tak wręc człon]<ami Raci,v Nadzo|.zei ponownie zos-
tali wybra.ri: T,I. Płócienniit 

- prze,-.-odniczący, Jan
Łabęda 

- z-ca przewod.niczącego, oraz Dorsz Jan,
Ogrodor.r,czyli Leon, Rybczyński Eugeniusz, Skoraclri
ilarian. Ę?"sieie,"vski Jacek, łVal";rz5-niak Mari:iln i Żak
Henryk -- cz lonkor.,ie.

Pod;=,to też ucłr-łał.v:

- o pl-z,ekazaniu §-yplacc\\-ane3o zysku w rł,,r,sokoś-
ci 15.ii36.12t3 złctych na frLn.Jusz zasoboivy Spółki,

-- o prz;",jęci.u do i...,łlli alr;,r.:g| udziałor,vcó-ł
Kółek Rolniczvch -,-,, I)-,z;,siece Starej T i Brusz*
czervie.

ąokoil.czenie na stronźe 10



WlTĘYNA ŚMIGIELSKA

§PRAWoZDAN§E
z DzlAŁALNOśCl śrrc

ślłIciplsxtli ToWARZySTWo KULTURAL-
NE pol,vstało z inicjatywy społecznej 27 str-cznia 1984
loku. W zebraniu założycielskim. które ocib;,łg 5i* w.
czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, ucze-
stniczyło 31 obywate]i miasta t gmin;,- Śmigiel. Ptzy-
jqt). statut określił cele działalności tor,varzystwa m.
in.: polrudzanie i rozrł,ijanie społecznej aktyrł,ności
kultlrralnej wśrod mieszkańców miasta i gminy, u-
powszechnianie rł,iedz.v o regionie śmigielskim ze
szczegóinyn uwzględnieniem tradycji patriotycz-
nych, obywatelskich i kulturalnych występujących
na tym terenie na przestrzeni dziejów. Towarzystlvo
posiada osoborvośc prawną w oparciu o rejestrację r,l,

Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu.
W wojelł,ództwie 1eszczynskim, poza SmigIem

dzlała jeszcze 14 stowarzyszeń regionalnych: 3 rv
Lesznie o]]az po jednym w Gostyniu, Górze, Kobyli-
nie, Kościanie, Krobi, Piaskach, Rawiczu, Rydzynie.
Wąsoszu i Wschowie. Są to organi,zacje inteligenckie
grupujące 1udzi zainteresowanych utrzymywaniem
tlad;,cyjnych lvięzi społecznych i tozsamości kułtu-
raln;u,ch rv obrębie tzw. ,,małycir;^ ojczyzn'', miejsc za-
mieszkania, a r,vięc najblizszych nam miast i gmin.

W ciągu mi.nionych 10-ciu lat towarzystr,vo reali-
zorvało srve statutowe cele poplzez następujące for-
my działania:

1, Organizowanie prelekcji i lvykładólv
Ta 1orma cieszy się najrviększr.n zainteresowaniem
r,,rśrod miejscorvegc społeczeństr,l a. Właśnie lvykła-
dem, 7 lutego 1985, STK zainaugur-orrało srvą pub-
ltczną działalność. Wykład nt. ..Zi.emia Smigieiska -,,-

starożytności i średniol,ł,ieczu" lł 1,,głosił r-riez1-3acr- już
dr Stanisław Jasnosz 

- kurator zbioror.- }Iuze,.rnr
Archeologicznego w Poznaniu, autot lrcznvch pub-
iikacji i artykułów z dzied,ziny archeologri. Wy,kład
ilustrowany ponad ?0-cioma przeżroczamr odbl-ł sie
rv sali kina ,,Gwiazda" r,v Snrigiu, a rvysłuchało go
blisko 150 osób. Z innych ciekawszych prelekcji n:i-
lezy wyinienic: ,.Dr,ł.orv i pałace łv Wieikim Księst-
.rie Poznańskim" dr-a Jana Skuratowicza, pracowni-
ka naukor,vego Instvtutu tlistorii Sztuki w Poznaniu,
N,lacieja Bojanor,.,skiego nt, .,Przyczynkr do historii
Starego Bojanorł,a. Nietażkorł-a 1 Robaczyna'', JeTze-
go Zielonki nt. ,,Kair-n - prarr-da r fikcje'', Huberta
Zbierskiego nt. ,.Tradl,cje szkolnictwa rolniczego \\r
l{ietążkowie", cz\, \1ar.ka \\rlobla nt. najnowszych
odkr.vć archeoJ,ogicznvch na ter-enie budoy,,y wysy-
piska śmieci w Koszanorł-ie ri, 1993 r.,

2. Organizowalrie uroczl-sii-ch obcnodtlr;, śrviąt pa{r-
stlvorvych i regionalnych
Najlviększą te;o i,;,-pu impreza br-ła ,_rioczy,sto:;ć z o-
kazji 50 rocznicy 11,;;buch..i ii .,i,o;t:r- ś,,-,,::.to..iej. Jej
głóWnl'm akcentenr b).ła msza poio.1,a na Lrrnku -p1. Rozstrzelan5,ch. drrrga \i,l lJ-o\voJennej histor"ii na-
szego nriasta. Pierl,,isza ccib-,.ła się ll 1t:-15 r,. naci
trumnami ekshurrro-wany ci: Polakórv 

- mieszkańcó.".;
Śłnigla i okolicy, którz1. zginęli r,a. to że bvii Poiaka-
mi, r,ozstl:zeiar:i przez hitlero.,vcór,v rł, 1939 r. na śnri-
gielskim R_.,.nku.
il'isza śrł,., ktora oCpralr,.ił dziekan śmigi:iski ks. Zbig-
nierv Dawidziak a okolicznościor,va homilię 11..,:głosił
ks, proboszcz Stefan Dudziak odb;,ła się 2 rvlześnia
1989 r. Wzięło vl niej udział ok, i500 nieszliancor,v
Srnigla i okoiicy. Po taz pierwszy oci .,ł-ielu iat na
śmigielskin_-: rynku poja-n-iły się także siare. przedwo_
jenne sztanoar5. tni"ru,;g-rvych cecl,io.u.,, oiaz kolirpa_
nia ]ronoro.ła \xiojska Foiskiego. l.Iastloj po-;.agi i za-
dumy spotęgo,,vał apel poległych i po;norcioivanych
Obrońcór,v na_szej Oicz3,zr-ł, a pccilcdzących z teie-
nu miasta i gmin}. Smigiel. Po odCarriu honcrów woj-
skovlych pod ścianą straceri przy aptece, i]]:zentasze-
rowano pod cmentarz. gdzie odbyło się oCsłonięcie
i poświęcenie tablicy upanliętniającej poiegłych żoł-
nterzy Zierł:, Smigielskiej ił, V/ojnie Obronnej 1939
roku, ufundołvanej pTzez Koło Miejskc-Gminne
ZBOWiD w Śmiglu.
Inną formą obchodó."lz świąt narodorł,ych i regional-
nych są niewątplirł,ie ur,ocz;.ste lvieczorriice, które
weszły już na stałe do kalendarza imprtz Smrgiel-
skiego Tov,,arzysrva i(ul'r,uraiiregc. Z lvazrriej;;zych
nalez;r przypomnieć uroczysta -rł-ieczornicę z okazji
70 rocznicy Cdzvs]<ania Niepodiegłości przez Polskę,
zorganizorvaną i6 grudnia 19BB r. rr. altii Zespołu
Szkol Rolnicz.,-ch,,i- \ietazkorl-ie, Okolicznościowy re-
ferat rł,vgłosił dl Piotr Bauer 

- obecny dyrektor
]Iuzeum Regionainego ,,r- Kościanie. W części artys-
i-, czne j rvvstapił chor- ,,Haimonia'' oTaz młodzież
rnie jsco.,., ej szsoi-,- pod kierunkiem p. -Wojciecha Cie-
sieiskiego. przv fortepianow-ym akompaniarnencie p.
Grzegorza Głorl ackiego, W wieczornicy uczestnicz;,.ło
ponad 20t] osó]l. które r,vspólnie z występującą mło-
dzieżą śpiervał1- pclskie pieśni patriotyczne z prze-
łomu XIX i XX w., dia których impreza ta by-ła ilie-
zapomnianym przeżyciem -. r,lrielu starszych miało
łzy ze wzruszenia. Nalezy panriętać botviem, że był
to rok 19§E i niejedna z tych pieśni była nada1 na
tzw. indeksie, czyli zakazana do publicznego upow-
szechniania. },{am tu na myśli np" takie pieśni jak



WITRYNA SMIGiELSKA

..Legion-."' czr- ..Pierl,vsza tsrygadę". Na imprezie tej,
po laz plerlł,szy oC ]<ilkudziesięciu iat, gcściem irono-
Iow ,fin i:;;i ksiądz katolicki, ks. proboszcz Stefan Du-
dziak. któly zasiadł na \,vido\ł,ni obok ówczesn-łch
rvładz politycznych i administracyjnych miasta i gni-
nv Śmigiel.
JakŻe iilri;. v;ymiar miała juz ostatnia wicczor-nlca.
}<torą STK zolganizowało wspćllnie z Centrum Kui-
turv i Zatząderz Miejsko-Gminnym Zn.iązku Konr-
batantórv R.P. i B_vł;,ch 1Vięźnić.ł Poiit_vczll1-ci-l z o-
tr<azji 75 rocznicy Odzyskania Niepodległości i t]0 rocz-
nicy pobytu gen. Józefa Flallera rr- Sn,iiglu rl ciniiL
12 listopada 1993 r. W tej samej Poisce alt jedr-io-
cześnie innej, rł,olnej od ofrcjalnr-cll nakazórl i zaka-
zó."v. O1<olicznosciorł.r. r.,-;l,kład ri,r-giosrł proi. dl hab.
Bogusłal.r Poiak rodem z Kościana. a \-, sp.oillnieniami
sprzed 60 iat;. o gen. J. Hallerze podzielił sie p. lvia-
rian Kubala. W części aitystycznej wystąpił młodzie-
zo-wy zespół pcd kierunkiem pp. Wojciecha Ciesiel-
slliego i Grzegorza Głor,vackiego.
Integralną częścią wieczornicy była wystawa pamią-
tek hallerov,,skich, wśród których niewątpli,wie naj-
cenrriejszym eksponatem był or:yginalny sztanCar
śtnigielskiego Związku Hallerczykow z 1934 r. tr)rze-
chor,vywany w donru Pa,ńst,.*,a Rankór,v, pokazany .oo
ponad 50 latach po raz pierrłrszy miejsco\,i/emu spo-
ieczeństr,vu.

3. Wyciecziri o charalrterze regionoznawczym
i ktrlturalnym

W 1985 r. Zatząd S'lK zorganizorval d}a czlonków
i ich rodzin lvycieczkę autokarov;ą szlakiem dv;orów
i pałacó-,v woj. leszczyńskiego oglądając m. in. Gole-
jew-ko ze słynną porł,ozownią, Dłoń, Smolice i Rydz"v-
nę. Opr-ócz zwiedzenia za}:ytkow,vch obiektórv archi-
tektury rezydencjonainej, w Kobylinie oc11l.vło się
spotkanie z członkanri tantejsze§o torvalzl-strr-a 1iui-
turalnego oraz zwiedzono bardzo ciekarł,e muzellri-i
Iegionalne.,.
Z innych ciekaw-szych w;rjazdorł, nalez}- tu pi-zl,pol-il-
nieć:

- wycieczkę do Gniezna, gdzie zrł.iedzo::,,; i<atedrę
oraz jej skarbi,ec i zbiory bibiioieczne oi,az obej-
rzano w miejsco-wym muzeum p]rogr]al]1 al,łdlowi-
zualny nt. powstania Państ.,r,a Potskiego. a takze
interesującą wystawę dotyczącą tradycji Kl,rr,1lo-
wych Bractli, Strzeleckiclr w Folsce.

- wycieczkę do Książa k. Wałbrzycha. giizie uczest-
nicy mieli mozliwość zwiedzenia vlrspaniałego
zamku książąt piastowskich. W cirodze powroinej
obejrzano ror.vnież opactwo cystersow rv Lubiązu
(rvoj. .,ł,rocławskie) jedno z największych i naj-
wspaniaiszycii. baiokowycir zespołów kjasztcr-
nych nie tvlko na Śląsku, ale i ił, Europie. Znisz-
czon)r po -,r,r,zrvoleniu plzez stacjonujące tan-r oci-
dzrałv radzieckie klasztor. jest o}:ecnie konlpick-
So\^1o ]]e\,,-alorr-zoila,l. - pTzez konser.,r,atof ,]\-,, Za-
bytkóiv tli. ln. ze śr,ccikorv Raciy Eui:opy.

-* w 19"q2 r. S'Ii( zorg:.l.|c-\irało l.,-;,-jazd do Pozna-
nia na n:iędz.,-:l,:rcciorv;i le,,-.-ie na, lcc]_zie ,,Tiolida5.
on Tce", na spektal<l opar'.l- ng_ lorr-ieści Juliusza-
Verr-lee ,,W 8C dni clockcła śrviaił.". Re,wia zosiala
wystaririoria lv poznańskiej Arenre i do:iarczyła
r-tczestnikot:r lł-ie]e pilkn,vch \rr-azeń. il.Jreza. :;,
jak dot;rchczas, b;iła na,jwiększa l..itckarou;a im-
prezą rł,yjazdoivą -ior";arzvst,,l,a (ir-,-a alitobusy).

,1. Spotkania torvarzyslłle i inne fori:r;r, c!,ziałalności
kulturalnej

\ajbaldziej nla,lorł.ą fornrą spct}<ań tcrr,a.rz,vskich i:;v-
ł.r, nierł-ątpli,,;ie iz.ł., majó,"vki czy jak kto l,..loii .wy-

cieczki 1atoi,-e. trV ostatnich latach -własnie ŚTK za-
poczatkcx.ało rv -woj. Ieszczyńskin iego rodzaju im-
pl"eZ\-.

Pieru-sza malórr.ka torniarzyst.ła nriała nriejsce \,i-

l-q86 r,, - r.,- 1esie ii- Zegro,-,-ie. Uczestnikót, na miejs-
ce przerliozi specjainv. na tą ol<olicznrrść zarrió"wiony,
pociąg Srr,lgieiskle; Koiei Dojazd,o,,ł-ej. Fo przybyciu
odbyrł-a};,- si,e l,-:polrle zailarv}, dia rułorlsz_-l.ch i star-
szych m, in. biegi ,,-." ivorkach. biegr z jajkiem. płze*
ciąganie linv. strzelailie z .uląilgT,-ki, r,zucatrie iotka-
mi do tarczy i i-,iłkami do puszek ciaz smazenie kieł-
basy przy ognisktt, Obowiązko-,,:,o b;.}ą też grcchó-w*
ka, a takze czynny bufet ze słori;;czanri i napajami
chłodząc1,-mi. Rozryv,,kę urozmaicały przygi,y.wające:
orkiestia dęta OSP pod batutą p. Jana l{o-łickiego
oraz ludor,nra }rapela młodziezol"ł,a p. Ai,ltoniego Sa-
ciowskiego, i:iipreza ta okazała się ba"rdzo udana.
Wzięło w niej u.dział przeszło i00 osób, lv -vr;ieku od
3 do 83 lat.

W 1987 r', odb;,łą siq następna nrajó,,,ika, t},-m razem
,,v parku plz-,: pała_cu rv Wilkor,r-ie Polskim, gdzie naj-
r,.,iekszą atia.kcja ckazał się bieg terenov,uy Cla naj-
*ro4.2.,-ch zorganizorł:any przez p. Jadlvigę Skarz;,r]-
Ską.

DO Udanych sprltkań to-orarzysliich rralezały rórł,niez
rr,, minionym oirresie trad;u,cyjne pcdkoziołlłi organi*
zowane łvspolnie z'Iol,vatzysiv;em Śpielvu,,Ha]:mo-
nia" dzięki pcmocJ- i przychylaości najpiery,, DomLł,
il pozrliej Centlum T(illtury w Srniglu.
Do innych form dzia}alącści kulturalnej STK zaii-
czyć rnoże lekcje tańca to-,-u,alz_r skiego. któie prowa-
dził p. Eugerriusz Kurasiliski - cz]onek naszego to-
'Warzystrva, -;" litlr}-ch irciział blala glorł,rrie młodziez
z terenu miasia i grl,in1,. Efektem tej ,"r,spćłpracy by-
ło poz-,.skanie rioir--,-ch osób do Zespołu Pieśni i Tańca
,,Żenc, Wielkopolsc}-:: \1- Nretązkołvie, którego p. Ku-
rasiński 1lr-ł o1llekunenr i kierolłlnikiem.
Do innvch ioill-i akt;.,r,."ności kulturalne j zaliczyć
mozna działalność rł;,.dawniczą. \r/ grudniu i988 r,
ukazaia się ri, splzedazy pierłvsza pubiikacja torva-
Lzr-sti-,-a alłiclstrva Pioira Bar_tera i Witoida Omie-
czvńskrego pt. ,,Smigie1 -w powstanilt rłrielkopolskinl
i!)18-19i9 (sukice)", która porł,stała głórvnie w opar,-
ci.u o nieznane szerzej żródia znajdrrjące się r,ł. Cen-
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traln}.p Archir.vum Wojskolvym rv Warszawie. }'|a-

tomiast rv lnaju 1993 r. urkazał się rv rozpc,,ł,szechnia-
niu kolorowy folder o mieście i gminie Smigiel ri,1--

dany l_,rzez Rade Miasta i Gminv plzy merytorycz-
ne j r,i społpi:llc-\I członków STK - Witolda Omie-
cz.vńskiego i }Ir_ri,.cria Zbierskiego. Podobnie rzecz siq
miała z opfaco,rala w 1992 l. kasetą video pt. ,,Tarrr.
gdzie .łiatraki...". reklamująca Smigiel i najbiizsza
o}rolicę. do ktrl,1ej komentarz oplacowała p. Jadlviga
Skarzyiiska, Są tc pieii.,,sze materiały informac"vjne
tego typu l,ł, hi:tor'ri 1l.i:jzego nriasta i gmrn1,.

5. '[Yspóipraca
W n:riniorr;rtn dziesi.;cioleciu, obok własnej działal-
ności kulturalnej Śmigielskie Tor,varzystwo Kultu-
ralne lvspćiplacor,,-ało i r,vspółdziałało z rózn.ymi ln-
stytuc;ami i orga:,izac jami z terenu miasta i gmin;l,.

Wspołpiaca ta ciotyczyła przede r,vszystkim udziairr
lv inlpr-ezacn o chara}<terze miejsko-gminnym. Z cie-
}<a,wszvch impiez tego typu należy tu wymienic:
uroczystośc upamlętnienia polskiego punktu dorazne3
pomoc,y sanitarnej dla rannych żołnierz,7 radzieckich.
z\!ane8rl populari-ile szpitalem polow-ym, ktor_; rr- 1945

r. mreścił się rv obccnej szkoie zawodorł-e; pr-z__v p1.

Rozstrzelanych rv Snliglu, urocz.vstość odsłoniecia ta-
blicy uparniętrria.iacej wymalsz śmigieiskich pow-
stańcoiv do działarl bojov;ych pod Krz_1,-ckiern i Lip-
nem, takze na śrrigielskim rynku, rv ramach której
ŚtX w- tłiiejsko-Gminnym Domu Kultury zorganizo-
ivało w\rsta\ł,ę pt. .,Snligiel rł, pov,,stanru wielkopoi-
skinr", uroczystośc r-ladania imienia dra medycyny
Stanisłal,r,a Skarz)-nskiego Prz_vcl-rodni Rejclncwej rł,

Śnlgiu., gcizie tovvarzystrvo urządziło 1,1,ystarvę pamią-
tel< po t;,m r,.",ieice zasłuzonym dla naszego miasta r

okolic;, lekarziL - społeczniĘu czv tez obchód 90- je-

cia istnienia Smigielskie3 trolei Dojazdowej, jedynej
obecnie kolejki 11,ągko'l"ororvej .,utlz,rlmaneJ w luchu"
w- tej części Wieikopcl;ki, ktorą za r,vszell<ą cene na-
1ezy chro:rlć i c;cali.c.

W tym miejsctr chcia}bl-rn podziękoivać r,,, irnieniu
ŚtX: n. }laczelnikorn Nii,a:ta i Grnlnr- Smigiei - Jó-
zefo-wi Cieśli i lreneuszor,,,i Sneli oraz b. Frzerl odrli-
czącym EogCanow-i Sclrulzow,i i Edrvaldorr-i Glzes-
kowiakor.vi i. członkorn Rad *u."6glł,l.ch ,vliasta i
Gi-niny Śnigie1 za przychylność i działania na lzecz
pori slania i 1,oz.1,ojLL S'I'K.

Fodziękowanle za rł,spółpracę i wspołdziałanie w ok-
resie 10 ietniej działalł:ości towarzysti,va pragnę zło-
ż;rć ki.eror,vnictrvu i pracorvnikom: b, Miejsko-Gmin-
nei Bibiioteki Pubiicznej ir- Smiglu. b. },{iejsko-Gmin-
nego Dofiiu K,irltuiv ,., Śmiglu, Smigieiskiej Koiei
Dojazdołvej, l\{eblarskie; Spółdzielni Prac,v w Smig-
lu, Muzeum Regionalt-..emu w Kościanie. b. żarządc-
wi Koła Miejsko-Gminnego ZBoWiD r,l- Smiglu, ks.
dziekanolvi Zbigniev,,or,,,i Dawidziakor,r,i, ks. probosz-
czorłli stefanow-i Dudziakowi, komendzie i harce-
rzom Httfca ZIIP ,"v Smiglu, p. Antoniemu Szulcowi,

rzemieślni}lclr śnigieis]rjr:l, ll. }ioi-l:itet,l.ri Cllyl,,a-
tels]iiernu',Ztet:i, Śniglei;}.^iej. r:;iu;:aCorł,i Nlieisko-
Gminnemu Zu,i:i_liir liorylbatanton R.P. i I]. i'iii,ź-
niów Poiit.. Dl-rekcii, naucz..,-cieiom i n-rłr.,.]zj. 

".: 
Zł,-

połu Szkoł Roinicz-,.ch l,,., Nietążko\Ą,ie ora.: i,ic.,inr
Ogólnokształcace9c r-- Smiqlu,,l .lr-r-eirtoi, ili:lc-^jc
Wrob],el-",sliie j o raz r.vszy s ;i;inr prac o i."nikcni Certi,.i;n
kulturr. za poinoa, radę i zaangazowanie w orgari-
zor,vanlu rvspoln,,,ch imprez oraz p. Leszkorłii Baice-
rorł,i za rozplori,adzenie -,.,,,i-darł,nictri, torvarzysti,,la
,,v skiepie na pl. Wojslra Polski_gc ,-, Sr-nlgJ,u.

Dziekuje bardzoll]

Szarrorlni Państw,o!

Żadna działalnośc, a tvnl bairiziej spoleczna nie od-
bvrva się rv prożni personalnej. Iiażde ludzkie dzia-
łanie 3est efektem zaangażorł,allej placr- ;einej, kil-
ku cz1- grLlp}, csób. Podo}:nie rzecz się r::.a także .,v ocl-
niesreniu do naszego towalzystv,a, Snigie}skie To-
rlalzt-stił,o Kultlrralne slł,e dziesięcioleit:ie istnicilie
i zakres działa].ności zalvcizięcza akt.vwności sr,r,oich

członkou,. Przede,*szystklrn członkór,v zaJc:,l,vclrli,
ktorz1- zaclecydo.vali o istnieniu tego storł,łr,zyszelii.L
na mapie kłil';lrralnej irilsta i gmin]. Słnigiel olal
woj. leszcz.vńskiego.

Z żalem,, naiez;r odnotorvac, że upływ cz,asu iil,ł giór -
rr,ą przycznyą zmniejszenia ich liczi-.5,, Z 3l pozostlic
ul towarzyst.łie tylko 20. Część z nich zmarła. a
rł,środ nich koi. WitolC Sch-warz - clługoletl:i prze-
wodniczący l(omisji Re-wiz,vjnej, któr-,, za,,.,,sze słu-
żył nam radą i pornocą. Ijczcijmy zatem chvli].ą ci.,z:v

Jego oraz pozostałych 10 członków na.jzego torł,a-
rzystwa ktorzy odeszli z naszego grona na zawsze.
Jak to zrł,ykle bylva w organizacjach społccznych ich
siłą motoryczllą są zawsże władze torvai:zl.strva w pos-
tacji zarządu i korilisji re-wizyjnej. Icir slilaiiy w pfz}--
padku Ślnigielskiego To\ł,alzystwa Kulturalnego są
wyjątkowo sta}:ilne. Czy jest to doilrze, cz),I źjle mu-
szą juz państrłio ocenić sar:ri. Od i0 lat funkcje 1ł ze-
rządzie pełnią: plezesa Witold Omeczyński, sekreta-
rza Władl"sław Krawczyk, skar'bnika lVojciech Ska-
rz_vński oraz Stefan Kiupsz - 

początkowo jako czło-
nek zat,ządu. później, aż do chrł,ili obecnej, jako rł,i-
ceprezes. W Komisji Rer,r,izyjnej d,ziałalą niepl,zel-
ir-anie: Edmund Maćkorł,iak sekretarz, Bogdan
Schuiz - najpierw jako człone}i, a obecnie przewod-
t.iicząc_,v tej komisji. Za ich wytrrł,ałość, społeczną pa-
s3ę i zaangazo\vanie w placach to-warzystrva oraz nie-
zastąpion,a pomoc składam im serdeczne podziękov;a-
nie. Dzięklrję takze rł,sz_vstkim pozostałym człcnkolir
za osobiste lł-spieranie i uznanie plac)- zatządu or-az

za rł,szystko. coście dolcrego Cla tego to,łarzystlva
uczyrriii. życząc Wam rł,szystkim przede rvszyst}<irc.

zdrowia olaz pogody ducha i wszelkiej pomyślnr:ści
w żvciu społecznym i osobi.stym.

Wźtold arnżeczyńslłi
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WYPAWN§CTWO REG IONĄLNĘ
Udział mieszkańcórv Sinigla i olłolicy w Powstaniu

V9iellropolskim 1918 - 1919

Pod takim tytułem ukazała się najnowsza publi-
kacja Huberta Zbierskiego, przl.pominająca wyda-
rzenia Por,vstania Wielkopolskiego, które zadecydo-
wały, że staliśmy się jako nacja na por,vrót obywate-
lami polskirri.

Dla iriojego pckolenia rł,ładanie niemieckie na
t}.clr terenach w czasie iI wojny światowej było (na
szczęściel) historią, żywą we wspomnieniach starsze-
go rodzeństwa i rodzj.ców. Pokolenie rodziców prze-
z"v,,.rało natomiast tą tragiczną ,,powtórkę z historii"
juz po raz .iltóry. Jest rzeczą znamienną, że pomimo
intensywnej germanizacji mieszkańcy Wielkopoiski
zachor,va]i swą świadomość narodową. Wskazuje na
to autor szkicując r,valke Wielkopoian o wvzlvoienie
narodo.łe na przełomie XVIII i XIX rvieku. u\\,}-p,1-
1<lając zl,;łaszcza ciziałalnośc organizacji ptllskich na
ierenie Smigla i okolicr- przed i rv czasle plel\i,s]cJ
lł,ojny światow-ej - tutaj zv,łaszcza szerze j potr"akto-
rvano działalnośc Tor.łlarzvstrł,a Plzenlr'słorvcórr- Ka-
tolickich i Towarzyst-wa Spiewakóii- Polskich ,,IJar-
monia" w Śmiglu.

Możemy ponadto dowiedzieć się nie tylko o udzia-
ie rnieszkańcó,w miasta i okolicy łv ruchu zbrojnym
(bitw"v o Osieczną i Lipno), ale także prześledzić two-
rzenie zrębów administracji polskiej rv postaci Po-
rł.iato.r,ej Rady Ludowej w Śmiglu (powstała na taj-
n\Ini zeł]Ianiu założycielskim w mieszkaniu Witolda
Łukomskiego). Osobny temat stanowi opis s,_vtuacji

Nienrcóir- śmigieiskich w czasie powstania.

Tllillo tu przytaczać treść poszczególnl-ch roz-
ciziałórr,. ;axo że dotyczą wydarzeń, które rł, ogo}nych
zarl-sacil oo,,viniry już być znane. Co natomiast uz-
nałabl,n jako akcenty wyróżniające opracowanie
Z}rrersk,e go ?

Pt"zecie ,,:,sz"vstkim, jak autor stwierdza lv przed-
mcr,,-ie, .],ace te (rłz pierwotnej w-ersji) napisał juz w
i961(]) ioxu. \\,\,przedzając rv ten sposób choćby ta-
kich a_i;l,;i,,- 3&k Czubiński, Grot, }4iśkiewicz czy
Poiak ik:il., - nota bene - 

powołuje się na maszy-
nOprs Zble:s<i.qo ,,v swoich opracowaniach). Szczę-
ślii,,,si :d silon-; lr-r-da,wniczej byti inni nasi publi.
ctści a- n;. F,,anciszek Cieślik (współautor J. Ku-
CZ\-nS§1,,, :i:Ji,..- .ijl]jixor.vał cykl artykułów -,v ,,Ga-
zecie ?oz:,a]]s§i-:" i.,, }atach 68/69 i ,,Panoramie lesz-
czvns.:lel , '_"aT a :akze Witold Omieczynski (rł,sp,

P. Ba;el, l: , Sn_g-e. 1,\, Porł,staniu 'Wielkopolsklm

19i8 iill9 ', ,,,.-d Snlgie}skie Torv. Kiłlturalne 8BlB9.

Hubert Zbierski zbierał relacje od żyjących u-
czestnikórv Powstania, a stwierdziw-szy, że zawie-
rają one sprzeczności w opisie tego samego wydarze-
nia plzez rożne osoby, przedstawił materiał na ze-
braniu Koła ZBoWiD, gdzie ,,po dyskusjr, miejscami
dos5,ć burzlirł,ej" zgromadzeni wówczas powstańcy

- naoczni siviadkorvie dokonali uzupełnień i ujedno-
licili srvo j e pogląd1,-.

Publikac;a Zbierskiego (nie będąca rł swoim za-
łożeniu oplacor,,-aniem popularyzatorskim) zawiera
z natulv Tzecz\,- mnostwo faktów, dat i nazwisk, co
jednak nie bedzie przeciążało czytelnika, jako że wy-
mienia sie zalo\.,,no osoby- porł,szechnie cytorvane w
tym kontekście (;ak np. rodzrna pp. Łukomskich), aie
i cał,v szeleg innvch. które z pervnością są znane i bii-
skie rórłniez i. inn\-m mieszkańcom naszego miasta.

\Iam rvrażenie, że z zaintereso-waniem posłucha-
łlr-. 96 na ten temat będzie miał do powiedzenia
sam Autor - na spotkaniu zorganizowanym p]:zez
Centrum Kultury w Śmiglu (1B maja o godz, 1?.00).

A mnie najbardziej intryguje, kiedy właściwie
przypada to nasze ,,jedenastego listopada", to znaczy
kiedy łzeczyrviście Smigiel odzl-skal niepodległość po
I wojnie?

(J. sk.)

Zbierski Hubert: Udział mieszkańców Smigla i okoli-
cy lv Porvstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919

Nakładem Zarządu Miasta i Gminy w Smiglu we
r,r,spółpracy z przedsiębiorstwem ,,AGA" rv Kościanie
i redakcją ,,Wiadomości Kościańskich". Smigiel -Kościan 1994, s. 55, fot. 1B.

Pubiikację można kupić w kasie Urzędu Miasta i
Gminy w Śmiglu olaz w bibliotekach,

Cena 20.000 złotych.

Gratuluję (...) pieknej ksiażki. doskonale wydanej
i wspaniale sre prezentującej,

Jest to :-zczegolna pozycja regionaina upamięt:liają-
ca patriotl,czn\- zrvw Smigla i jego mieszkalców.
Jest też dorvodem teraźniejszości dla postawy i boha-
tersttł.a porvstańcólv walczących o niepodległość
(podkr. ledakcji), pl:ypornina ich nazwiska(...).

(-) Ilertryk Florkotuski
Kościan
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Pa:r Krzrisztof Jagodzik zamieszkały w Poladoivie

16 tel, 465 gmina Śmigiel prowadzi gospodarstwo o

l,.owiel:zchni 8,33 ha tj. 5,40 ha przeliczeniowych.
Wartość prcdui<cyjna gleb jest niska i mieści się

l,ł, klasie od i\ra - 2,9B ha do VI - 2,62 ha. Użytki
zielone stanorłią 0,80 ha lv klasie IV i V.

Gosporiarstri,lo nastai,;ione jest na produkcję trzo-
C}. chieił,nej jako podstarł,orvy kierunek produkcji,
stąd łv strukturze zasierł,órv przewaga roślin zbożo-
lvych *- ckoło 700i'o pou.ierzchni pod potrzeby chowu
trzocl ;.,.

Pogłębiajaca się dekoniunktura w produkcji ro1-
nej, a przede -wsz-ystkim trzody chlewnej zmusiła ro1-
rrika do szukania ciodatkowych źródeł dochodu i tak
pa,rr Je,godzik prolł,adzi Zakład Zaopatrzenia Rolnic-
t.,va r,v jrtrasj.ona i Srod]<i Produkcji.
\\r ofercie sprzedaż;, w sezonie wiosennej odnowy o-
fcrLL.;e;

-- zboża jare ił, stopniu - pierrvszy odsiew 1ub ory-
ginał
. orvies 

- Konies, Santor, Dragon,
. jęczmień jary 

- Bielik, Rudzik, Nagrad,
. pszenica jara 

- Sigma, Eta i inne,
, pszenżyto jare 

- Maja;

- ziemniaki sadzeniaki z województrv północnych
i wschodnich w klasie A lub oryginał,
. \!,czesne 

- Malrł-a. Irys. Jaśmin, Lotos,
. średniorvczeslfe 

- Irga, Ibis, Atos, Mila, Bron-
ka, Brvza oraz nowe odmiany Kolia i Law-ina,

r pr:zem}słowe 
- Fala, Wilga, Dryf, Bóbr;

- nasiona buraka paste.rnego 
- Cyklop;

- naSiona kukurydz;. i inne \ĄI upra,i/ie na ziarno
i na kiszonkę;

- nasiona seradeli. konicz_,vny, 1ucerny.

Provu,adzi ról,,rnież splzedaz ziemniakórv jadaln"u-ch

Po cenach hurto-'vvch' 
M ąriola Stachou:iak

FS, Przedruk, za zgodą autorki z: Biuletl,n Inforrna-
c} jny (ODR Leszno) Nr 4, krł,ieciefr 94.

.}a.)ł.}ł}łaaa,}aaar}}!ta,}alra

W najbliżs2.,,11t czasie rvolę lvstąpienia w związek
rnałżeński rv Urzędzie Stanu C;;lłlilrru*o w Śmiglu za-
deklarowali:
28.05.94 r. - Pan Henryk Tajchert z Grotnik i Pani

Magdalena Szymanorvska ze Śmigla.
Zastępca Kierownika USC

(-) Danuta Ratąiczgk

Kron§§<c po§§cy§ffiffi
4.04. br. Kolizja drogo-.,-a i,,- Czaczu. Kierując"v :a-

machodem Fiat 126p nie zaci-ro..-,,ując ra1,:ż.;rej
ostrożności pizy rvła,cla.-.l:_. sie do i,,,tchu, -,;,,v jeż-
dżając z drogi poclpoi,zad}ior,,,ane j. nie ucizie]ił
pierwszeńst-ła przejazdu ;iei,ującenu samocho-
dem Ope1. Sprawcę u]<arano rnai:daterri 200 t"vs.

6.04. br. Nietłzeźr.vy nrieszi,a.lie: Staiegc Bojanov,za
nie chciał opuścić bud;rnku U;ze,-iu _',Iiasta i Gmi-
ny w Srrriglu. Przec], i:r,z-,-1;r,clel-t,t paircl,ł s,ora\,,ię

załatwił Komendant Si.l,:iz-v łiie;sk.e;,
11.04. br. Kolizja drogciva rv SnLglu ra skr"zyżowa-

niu ulic Leszczyńska i Ogrodorva. iiielujący sa-
mochodetn'Iarpan nie udzielil pieli-;szeńst.ła
prze jazdu kierr,r jącernu samochodem oso}:ott,vtn.
Sprarvcę ukarairo nanciatem 200 i;.,s.

17.04. br. W Smiglu, na łarvce 11, praku, leza1 nie-
ttzeźwy mieszkaniec Starego Eoianor=,,a. Cdl,rie-
ziono go, do czasu ",vytrzezwienia. do alesztu_ -ł
Kościaaie. Wniosek do Kolegiurn.

20.04. br. 1V Śmigiu, rla placu -Wcjska Poiskiego do-
szło do kolejnej koiizji drogorvej. Krelu;ąca salno-
chdem Fiat 126p ornijając stojące pojazd;-, rv;"-ko-
nała nagle skręt w pl&lvo uCelzając rv zaparko-
wane samochocly: Syrenę i Fiata. Spia.r,czynię u-
karano nrandatem 200 i_i,,s,

2L,04. br. Koiizja drogor,;a w Nietażkor,vie. Kierują-
cy Liazem r,vyprzeizając Zuka urwal rnu 1usterko.
Kierowca Zuka wypr zedzi-łł szy Ltaza g-w ałtow-rrie
przed nim zahamorł,ał. Liaz uderzył w Zuka. Obu
kierowców ukarano manciatanri po iC0 tys. zł.

23.04. br. Kolizja na ul. Mierosławskiego w Śmighł.
Kierujący sarnochodern }o{ercedes-bi;s podczas co-
fania uderzył w zaparkowaną praw-idłowo Toyotę,
rvgniatając jej levl,e tyiire drzlłri. Spra.r,cę ukar-a-
no mandatem 100 tys.

23124,04, br. 'Włamano się do restalrracii ..Husarska"
lv Czaczu. Skradziono aikchcl i at,tr-kilł-,- spoż;,rv_
cze na sumę okolo 2 r-ni]icnó.,-,- złoivci-i. Sprarvcy
ciotl-chczas nlc ustaiol-io.

29.04. br. ]ntelx-en_o\\-ano -.I,- Bionsku. gdzie drvoch
loinikó.,i, sasiadó,,r- plov,-acizi spol o miedzę.
Spia-.r,a. z ,;i-,-,;i-:-,r & ,-,.--...,..naro. r,ozstrzyga się v",

sądzie.
6.05. br. W balze ,,.,, 5:1-1tgiu plzr- u1. Leszczyńskiej

kiliiu rnęzczr,-zn poi,.sza;acvch się samochodem na
p oznan skie ; l- : i ., st l a c j t r,,,szc zę ło ałvanturę.,aptar,iz-
córr. ustalono. \', nicsek cio Kciegium.

5/6.05. br. W}anano się do Szkoły Podstawov,uej r,v

Staryn' Bojano-+,,ie. Skradziono 2.056 tysięcy zŁa-
tych i. ze szkolnego skiepiku, słociycze. Spra-,vc;,
dostali się io ol..,iektu rv"vła:,::iując drz,,łri rv kuchni.

st. sźer. WźesłcLw Terczetusk!



WITRYNA SMIGIELSKA

KOLE{IVI OEIARODAWCV:
_ },Iieszkańcy ulic Północnej i Alfonsa Fechnera:
Ir,eneusz Snela, Malia l{owak, Wróll1ervski \{ar.ian.Klupsz Krvst;rną, Pudliszev;ska N{aria. lr.r*oln]irłStefania, StanLlo-v.iiak Władysłarł, Zregler. A]icja.
Szł-mańska Eiżbieta, Kaźmierczak Anna. Rvche1 Z-o-
fia-. Sobolerłlska Bernadeta, Łupicka Hanna. bt orrie,r-
ski. Grzegorz, Gabryel Emiiia, N,Iaiach. },Iarcrnkori.-
ska Kamila, Dębowiak Arrcirzej. Szlilc Jozef. Slr,ltała,

. 
&{ieszlsańcy uiic Forvstailcórł l.9ielkopoiskich i Sta-nisiaw,a Kędzierskiego: Bajon Ernilia_ Sobczakorvie

C. J. -- Mickiewicza, Chudak Zbignieri-, Niaria Sml]
9_uj, Eock Maria, Krzvlsztof r.itlna, Kozak Hanna,
Kreuschner trrlilhelm, Roso].ski Rafał. Szklarski. Płó-
cien,nik Jan, Kubiak Ha]ina. }Ia;er Eltgenia, Wo1-
s_ztyriska Maria, Kromarek Piotr. i]oi.lolvJka Mariola,
Kor.valska Kazimiera, Ratajski Jan. Strożak Waleria,
P_arvlak lrena, Chudek Nlarek, Gabryjel 1Marianna,
Michalczak'Walenty-, Sobecka Dorota, biótkowski Ja-
nusz, Ilmer Stefan, Kozica Malia.

Mieszkańcy ulic Aclałna Mickiewicza i Jana Ma-tcjki: Cicho-qzewski Walerian, Brzeskwiniewicz Ma-ria, Cichoszer,vska Janina, Ratajczak l{alina, Srłro-
rołł,ska },Iar.ia, Bednarek Tadeusz, Szepaniak Raj-
T.urd: Ntikołajczak Krvstl,na, Szymańsk} Dobrozji,
Olejniczak Zofia, lrTowak Katarzy-na, Clejniczak T:a-
ci€Lłsz, Krawczyk Władysłarva, N{ajorek tlelena, Ci-
cłloszewski Wiesław, Szymańska Emilia, Szymańska
Jadrviga, Kozłowska Weronika, Frąckowiak Janina,
Jakubor,vska Ew,a, Lisek Krystyna, Mądry Kazimierz,,
Mulc,z"vński Leon, Boborł,ski Łucjan,- K"asperski Je-
rzy, Urbaniak Se.łeryn, Górna Lucyna, Slachowiak
N,Iarek, Leśny Kazimlerz. Chudak d]zbieta, Fórmarr
,}anusz, Zak F'lorian. Szulc Dariusz. }.órman Halina.
Wajman Teresa, Szr-lnański Wito]d, Zdziabe].: Pela-
gia", Tomyśiak Mirosłau,a. Józefiak Urszula. NIaćko-
rviak Wioletta, Kędziora Jadlviga. Hoffman Władl,-
słar,v, Konieczka Kazlmiera, Kiąca Fianciszek. Ka?-
nriełczak Mirosłarva, Strzelcz-r-k Halina 

- |ip-orr-a,
Adamczewska Bogumiła, Parvłorvskr Stanl,clarr-.
Tlvólz Wanda, Bartkowiak Jarosłarł,.

D,Iieszkańcy r,vsi Glińsko: Nadoina Felicaa, Kozak
Antoni. Maćkowiak Marta, Grycz Flanciszka. Doma-
gała Antoni, Domagała Kazimierz. Wavrrzr-:li;rk ,\ja-
iian. Lasik Tadeusz, Lasik Antoni, Wolnik Kazinicrz.
Landzri-ojczak Jetzy, Michalski Anclr,zej, jaklbo.łski
T eszek. Smigaj Piotr, Stachol^,-ski Roman, K.upka
Ąndrze;, Jakubiak Jozef, Prz1,-byiski Ryszarcl, -Tulga
Jozef. Sapiii Tomasz, Kubacki Stanisłarv. Włcciarcz;,,k
Z.r,on, Łabeda jan, Nyczka Jadr.riga, Wasieter,",Śki
Ja,n.,,Taśkolr:ia,k StaiTisłarł,, Wojciechołvski Marei<.l,i:c,lcleci.cr-,-slii Jan, Euśko Janina. Cieśia Bcżenil,
Clesia Jiai,ei:, Cichonski Wtt, Stachotvski livleni,.is.l_
Skolack: Zcizis]a-,r,, Ton-rasz5-k Grzegoł,z, Cieśia igna,-
cr-. T.,a;as Jozet, Dornagała Aleksancira, Póiroiniózak
.,ia.,li,. C r:.- HaLlna.

}iieszkaiic1, ulic: },Tłyńskiej, Wodnej, Winnickiej
i }Iororl,nickiej: Warvlzyniak Danuttr. Tonaszew-ska
Ijlzbleta - ś.,r. lTita, Pieśłriak Nlareil, l,Tatvsiak FIie-
ronim. Wreczolek .t_iLszula, Domagała ElZLieta. lio-
nlcczn\- Alfcn,s. Koniecznv Zdzisłay,. 1.1'Ialcinkorvska
Halina, Piasecka Danuta-Kościuszki_, Kii]ca Renata.

Jerzvk Leon, Kaźmierczak Katarzvna. Prz.vbyłek
Zbigilielv. W_,vpyglr Jan. Rybczyńska Leokadia. Śzul
Jo]anta. Se;l'eli Anna. Adamska lv{aria. Wojtkou.iak
Fi-anciszek W1.-pyszak Kazimierz, Wojtkowiak Bogu-
miła. Kalitka Zotia, ]]obowska MałgorŻata, Marcinko-
rvska flaria. Jordeczka Jan, Schiller Walerian, Pieś-
nrak ]r,eneusz. Kryś Danuta, Kluczyńska Barbara,
C1-1,ankoriie. Adamczak Eugeniusz, HÓIusek Aleksan-
dra, Konleczni- Jerz1., NIajewska Teresa, Bertirold
JIiiosłarr-. \Icnika i Teodor Le.,vandowscy 

- 
Duis-

burg,

_ ł{ieszkańcy ulic Poiuclniowej i Ogrodowej: Gra-
borvski Zbignieu- Konieczna lrena, - Piętka Jacek,
Szostek_Waldemar. Nolvak Maria, Sadorvscy M.W.;
Berthold l{e].ena. Stankorviak Franciszek, Śłoracti
Hieronim, Szczepaniak Grzegorz, Gruszko Teresa,
Kozak Sanlsłarr-. I{a,lervska Dorota, Oleś Józef. Ta-
siemski Edu.in. Chomski Tadeusz, Grzesiewicz Jan,
Paluszak Zenon. Bi'oersztair-r Eligiusz, Bartkoiviak
Roman, Wojikorr.iak Kornel, Ljrbańek Mirosław. Gla-
piak Stanisłarv. Perepetka Szczepan. Ziegler Franci-
szek, Kuborł,icz Llrdlvik, Ziegler irena, Czlvojda Ewa,
Sob_ecka_Jolanta, Górny Roman, Michalski'Henryk,
Tecłarv pal,veł, kasprowiak kazimiera. kaźmiercźak
Ewa, Jakubolvska Anna, Cichorzewski Bogumił,
Samol Jarosłarv, Grycz Irena, Szymczak Anna, entto-
wiak Pelagia, Schiller Roman, Dziaszyk Marek, Ha-
bernik Jozeia, Szuic N{aria, Konie"czny Ryszard,
Schiller _Adam, Tylińska Maria, Jagodzik BÓrnard,
Jankor,vska Halina, Pośko Robert, XaŚiriskl Zbigniew,
Hałupka Aleksandel. Deka Elżbieta, Rvbakowski
Zbignierł,. Maćko-*,iak Kr-z5-sztof, Malcherók Nlarian,
Olejniczak Adałn. Narozna Maria, Zimniak Ludwik.

Ponaclto: Katarz;,.ną Kasperska Rolraczyn,
Sklzvpczak_ Helu.vk, Kasperski Marian, Łęczyński
R,otnan - Smigiel, Kasperski Stanisłarv 

- KoŚcian,
Kc,rllitet Ositdlori v nl, 1 - Smigiel.

Dotl-chczas ,- 29 klr.ietnia * łvpłacono 94.239.100
złotl,ch (rv tym 60 rnil. tlotacji).

'"nI::u',,iX""
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łV dniu 14 k-,łie-inia br, l,,- saii Iiuli<olvego Rrac-

twa Strzeleckiego odbl-ło sie zetllanie Ligi }iIiejskc-

Wie jskie j 1.v Smigiu. Plze,i-oCniczac,§il,} łi,5,ilreno

ZdzisŁawa Zieglera. W skład R;Lir- Ligi r,veszli: Jeiz_v

Cieśla, Przecłar"; Cieśiił, -\c:;i-i. Doi,r-nek. Vtaria,n 1"ę-

glerski, Henryk Kotecki. Szczepan Perekietka, NIa-

ria Półrolniczak, l{enryk Skrz;,pczak^ Kazimierz Sz-y-

mański, Alicja Ziegler,. Deklaiacje rv,,-pełnił,_v 34 oso-

by. W zebraniu uczestnicz__vic żLi.

PS. Panu Z. Zieglerow-i dzięliuję za inlorrnację,
(H, Z,)

Ę#+-* v .i - "-,-- --- -- -..#

SPROS7'OWA,^\rlE-
W poprzednim numerze (8)64 z dnia ż8,,i, br, rv

artykule ,,Jeszcze o pieniądzach..."na s, 2 rv akapicie:

,,Na opiekę społeczl-ią -- 11.192UU0", "uciekła" nam

4 linijka tekstu. Odporł,iedni fr.agirrent rł;inien

brzmieć: -. utrz,vmanie dziaialrrości Teleno-ul,ego Oś-

rodka Pornocy Społecznej -- 660.Ljl,]U.

PRZEPRASZAMY,.

*::::

WYBoRY T|JŻ, TvŻ.,.
20 }IAJA 1994 ROKU UPŁYWA TERMIN

ZGŁASZ 
^N 

IA KA\ DYIrAToW NA BADNYCI-i !

Zgodnie z ka].endalzem rvybcrczl-m 20 maja br,
jest 5statnim d,niem zgłaszania kandydatow na rad-
nych.

Zgłoszenia przy jmoivać będzie Komisj a Wyborcza
dla \iiasta i Gńiny Śmigiel, której sierc]ziba mieści się
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Smigle1,

Zgłoszenie kandydata. na radnego.powinno być
podpisane ptzez co najmniej 15 wyborcolv zamieszka-
iv.ń * danym okręgu wyborczym. Trzej pierwsi wy-
L"or"y, któńy podpisali Żgłoszenie są .u_prar,vnieni 

do

łóriŚr"ru"iu",głojruna do Komisji Wyborczej dla
Miasta i Gminy Smigie1.

Do każdego zgłoszenia należ"v dołączy_ć pisc,mne

osrviadczenie*kandl,data o w_vlażeniu zgody na kan-
dvdorvanie.

Kand;-datem Ę.a ladnego nrożę b.v_c osoba, ktora
stale zańieszxuje na obszarze Rad5- iliasta i Gminy
§mioie]

Drulii zgłcszer. l ośrr-iadczen rr;-darvane są _w_Urzę-
dzie Nlrasti i Gninr Srnigiei. pokoj nr 19 (Sekreta-
riat)' 

Z upol,vażnienia Burmistrza

}Iiasta i Gminy Śmigie1
(-) mgr Wctnda Jakubowska

..W/TRYNA śMIGIELSKA" REDAGUJE zEsPóŁ: Hubert Zbierski (redaktor naczell-r},), Żaneta Klecha, trrika MaĆko-

wiak, Barbara Mencel, Jadw_i_ga§karzyńska, i;;Ł§i,łlśjryj_:Łli"":"::: :i;:::".iĘ"ji}T*5::,T,,;,"Łę-it *
ł.'*ó#,Ti#,"rt";:"ł';"?:;'rT';§:'*?jT}i; 
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tlokończenie z,e strona 3 - ,,ŚMIGROL"
Korrrisja wnioskowa m. in. poleciła uruc}romienic

punkti.L przeglądu gaśnic.

W i,voinych głosach i wnioskach głos zabrał pre-

zes WZKR N'I. Kaspclski, któr_v m. in,:

-- przedstawił drogę rozwoju firmy od MBM pop-

rzez SKR do Spółki,

- stv,,ierclzl,ł, że rlajtrudniejszym tematem do roz-
v,,iązania przez rolnictwo jest przystosowanie się

do w_vmogorv EWG - 20 lat przekształceń!, na-

}ezy miec świadcmość, że na Zachodzie rolnictwo
jest sterołvane centralnie,

-- porviedztał też, że,.

o pllzv szokujących (!) zmianach w zakresie eko-

nomizacji naszego rolnictwa, w woj. 1eszczyńs-

kirn utrzyrna się, z matematycznego wyliczenia,
350/o gospodarstlv,

. 51 tys. ludzi mieszkających na wsi winno mieć

status bezrobotnego,

. iirne jest rolnictwo (podejście, sposób myślenia)
przed i inne za Wisłą.

},{c-i.,vjąc o strukturach organizacyjnych, mówca pod-

kreślił, że woj. leszcz,vńskie - z lvyjątkiem Krzl,rł,i-
nia i Wscho,ły -- jako jedyne utrz,vmało SKR, a na

zasadzie p]rawa handlou,ego działają tylko dri,ie fir-
my: Śmigiel i Pogorzela.

Kiedyś lv SKR zatrudnionych by}o 5 tys, osob, dziś

- 800. Zakładając, że każdy zatrudniony utrzymuje
średnio 3 osoby...

po .łyczerpaniu porządku obrad zebranie zakoń-

czano. Uczestnikom podano obiad.

* -.*,-.:

UWAGA
RoLh{ICYl

Z dniem 10 maja 1994 r. obolviązują nou,e opłat1,

"a 
wydawanie śn,iadectw, miejsca pochoclzenia zrvie-

rzątz
1. Za świadectwo jeclnostkowe

2. za śrviadectwo zbiorcze

Opłaty te rvprowadz,a Rozporządzenie Ministra
Rolnictw-i i Gospodarki Zywnościowej (Dz, U, Nl 54,

poz.222).
sekretarz

Miasta i Gminy Smigiel
(-) mgr Wanda Jakubowska

* 10.000 zł

-_ 30.000 zł


