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Poniższy tekst jest odpowiedzią na artykuł, któ-
ry ukazał się w Panoramie Leszczyńskiej nr 42 z L6
października pt. Afera w śmigieiskim 1iceum. Dru-

sDra,u,,-ie, którą poru-
łama_cil.
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Ze zdziwieniem przeczytaliśmy w ,.Panolaniic

Leszczyńskiej" numer 42, z dnia 16 października ]rl,..
tekst p. Jarosława Glapiaka zatytułorvany ,,Afera ,,,.,

śmigielskim liceum". Nasze zdumienie lvynika zaś

z tego, że tekst ten ma niewiele wspólnego z fakta-
mi, które ustalił zespoł kontrolny leszczyńskiego Ku-
ratorium Oświaty. Zabrakło w nim też niestety ar-
gunrentów jakie w iej przykrej sprawie, plzedsta-wi-

liśmy p. Glapiakowi podczas spotkania do jal.,iego

doszło między nami przed ukazaniem się na łalriac},t

owej ,,afery". Odnieść można wrażenie, że p. Gla-
piak pisząc ,,aferę" wcielił się w rolę sędziego, któr;,.
już zna wyrok. A przecież ta przykra sprav."a jcst
dopiero w rękach prokuratora, o czym p. Glapiak tez
przecież wie.

A co do samej ,,afery", to przecież ma ol1il i iiinc

- oprócz finansowego - pikantne wątki, jak choc-
by ten z wypadkiem drogowym z p.Wiśnre,ł-ski:rr
w roli głównej (sprawa toczy się w sądzie), czy rizi,,v-

nego - delikatnie mówiąc - angażu rlyrei"ltors};iej
małżonki na etacie bibliotekarki, a protegowanej
księdza katechety w roli wykładov,zcy języka n.ie-

mieckiego, bez potrzebnych ku temu kił,alifika.cji.
Takich przykładów ,,troski" p. Wiśniewsliiego o rirłc-
dzież i powierzoną mu Szkołę jest lł,ięccj i p. {Jia-
piak o nich się od nas dowiedział. Ale już saine tyl-
ko finansowe ,,przekręty" dyskrvalifikują p. Wiś-
niewskiego rł, oczach nas, rocizicó.ł nie tviko jako
dyrektora, aie przede wszystkim jako pcda1;ogla. I ni-

kujemy §o t5l]ft6 dlatego, że o
sza, też pisaliśmy na naszych
Tyiuł nadałvców skrócono,

Redakcia

czego tu nie są w stanie zmienić prób;l ,,vm,ólvienia

niektór.vrn z nas żądzy od.łetu. Łączenie całej spra-
\,,"v z nieoirzymaniem promocji przez lrilkunastu
uczniórv jest z-wykłyrn rnanipulowaniem i redaktor-
:.ką nierzeteinością.

lv{ozna zapytać - czy p. Glapiak jest aż tak na-
iwny, czy tyiko takiego udaje. P. Wiśniewski swojej
niewinności będzie rnógł przecież ciowodzić w sądzie.
Pędzie rrógł opowiedzieć o przetrzymywaniu ucz-
i.liorł,s}:ic1l pieniędzy rł, su..,ojej kieszeni, o pieniądzach
przekazan.vch księdzu katechecie na (nic!) schody do
szkolnej pi.łnicy, o dzi,,vnych rachurrkach za książki

- opatrzonych tą samą nun,]eracją i datą, 1ecz opie-
l,vającymi na rózne krioty. Będzie też mógł mówić
c .,rozliczeniu" pienięCzy ze zbiorki na tzecz Orkies-
try Świątecznej Pomocy Jr,irka Orvsiaka, o pienią-
dzach z fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy
}vIłodzieży i paru innych jeszcze dziwnych tzeczach.

Pa,na Glapiaka zaś na zakoóczenie pragniemy us-
pokoić w jego trosce o atrnosferę w szkole po zawie-
szeniu w czynnościach dyrektora ,,bohatera" jego

,,afery. Wbrew temu co napisał na łamach, w szkole
nareszcie jest normalnie. Odetchnęła młodzież i psy-
cliicznie terroryzovrani nauczyciele, odetchnęliśmy i
lny rodzice

('Iu następuje dziewięć częściowo nieczytelnych pod-

.cisów). __, ,,..* .;,, ,,

ffi
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OBR.ADoWAL§ RADNI
7 listopada br, odbyła się kolejna, już VI, Sesja

Rady Miasta i Gminy w Śmiglu.
Głórł,nyrn pu_lrktem proglamu było przyjęcie Statu-
tu Sołectrva i Osiedla, ale o tym napiszemy szerzej
v,r następnym nr. Radni r;odjęli także kilka ważnych
uchw,ał, a mianowicie:
-- o vlyborach do or5anów samorządu mieszkańców,

tj. do sołectw i osiedli (ich terminarz też podamy
r,,,, następnym nr.)

- o poloorze podatków: rolnego, leśnego, od nieru-
chomości i podatku od posiadania psów od osób

' flz5rcznych w drodze inkasa, zarówno na wsi jak
i w mieście. Sołtysom i inkasentowi ustalono wy-
nagrodzenie za inkaso w wy§okości 40/o od zeb-
ranej kwoty. Uchrvała będzie obowiązywać od
1.01.1995.

_- o ustaleniu stałego wynagrodzenia dla sołtysów i
przewodniczących Zarząd,ów Osiedli (komitetów
osiedlorł,ych r,,l Smigiu) za pełnienie funkcji w
wysolrclści 600.000,- (brutto) miesięcznie. Uch-
rł,ała obowiązuje też od 1.01,1995 roku.

- o powołaniu komisji konkursowej dla wyłonienia
kandytata na stanowisko dyrektora Centrum Ku1-
tury w Śmiglu oraz o ogłoszeniu konkursu na to
stanowisko (zob. OGŁOSZENIE s, 11)

- 9 711iąlie granic komitetów osiedlowych w Smi-
gju,

Osięclle Nr I obejrnuje ulice:
Ai. Eohaterovr, J. Kilińskiego, W. Łepkowicza, Młyń-
ska, Morownicka, Na Duiki, Polna, Foprzeczna, St.
Stasz;ica, Winricka, Wodna, St. Kędzierskiego, A.
Mlckiewicza. Połuclniol,va, Forvstańcórr. Wlkp., ż7
St;vcznia. Rrl:a.

Osiedle Nr II obejmuje ulice:
Wł, P:l,onie,,l,,:,kiego, J. Iwaszkiewicza, I. Kraszew-
skie6-,, i|. t-)rzeszkowej, L. Rudnickiego, J. Słonvac-
kiego, St. Wvspiańskiego, J. Dąbrowskiego, T. Koś-
ciuszki, Wł. Sikorskiego, dr. Fr. Witaszka.

Osiedle Nr III obejmuje ulice:

A. Fechnera, M. Konopnickiej, Kościańska, L. Mie-
rosławskiego, A1. I. Paderewskiego, Pl. Wojska Po1-
skiego, Fółnocna, Podgórna,''Wł. Reymonta, Wiatra-
kowa, Farna, Kątna, J, Matejki, Jagiellońska, Pt.
Rozstrzelanych, H. Sienkiewicza, dr. St. Skarżyń-
skiego, Krótka, Szkolna.

Osiedle Nr IV obejmuje ulice:
Kręta, Lipowa, Ogrodowa, Zdrojowa, Podgórze, Św.
Wita, Zielona, Ariańska, Eoczna, A. Dudycza, Dwor-
cowa, J. Krasickiego, Leszczyńska, Osiedle, B. Pru-
sa..

Ten podział obowiązywać będzie od 1,12.br. Nowe
granice Komitetów Osiedlowych pokrywają się z
granicami okręgów wyborczych. Dzięki temu każdy
I{omitet posiada dl,vóch radnych:

Kom. Nr 1: Zygfr;,d Budzyński i Jeruy Cieśla,

Kom. Nr 2: Henryk Skrzypczak i Aiicja Zieglet,

Kom. Nr 3; Leszek Balcer i Urszula Ranke,

Kom. Nr 4: Stefan Dobrzyński i Roman Schiller,
'W d,yskusji nad sprawozdaniarni Przewodniczące-

go Rady i Burmistrza mocno zaakcentowano sprawę
zleceń na wykonanie robót. Radni A. Ziegler i Jan
Lisiak postulowali, by ziecenia dawać rzemieśInikom
z naszej gminy. Wniosek poparła U. Ranke dodając:
,,w drodze przetargu". Wniosek l,v sprawie warun-
ków przetargu, głownie od jakiej kwoty, skierowano
do Komisji Finairsorvej.

Radni L. Balcer i U. Ranke podkreślali brak ustosun-
kowania się Prezydium Rady i Zatządu do wnios-
ków Komisji, Ponadto U. Ranke domagając się szcze-
gółowego rozliczenia, lvyraziła niezadowolenie z ja-
kości robót przy renowacji pomnika rozstrzelanych.
Zapo,wiedziała dokonanie w tej sprawie szczegółowej
kontroii.

Przewodniczący Rady Jan Pietrzak poinformował
R,adnych o zebłaniach rviejskich, które odbędą się w
drvóch terminach. Zebranie pierwsze ma być przy-
gotowaniem do zebrania wyborczego (sołtysa i rady
sołeckiej). Zn,ołuje je obecny sołtys, który informu-
je swych mieszkańców o podjętych docyzjach na dzi-
siejszej Sesji odnośnie wynagrodzenia sołtysa. Mie-
szkańcy wsi winni też podjąć decyzję, w jakiej wy-
sokości wynagrodzą dodatkowo sołtysa ze swych
r,,,iejskich funduszy. Chodzi o to, by już przed zebra-
riiern wyborczym, tym drugim ,,wszystko było jas-
rie". Ta informacja winna pomóc niezdecydowanym
podjąć clecyzję o ewentualnym kandydowaniu na
sołtysa. Drugą ważną informacją podaną na zebra-
niu przeclrł,yborczym będzie sprawa kompleksowej
telefonizacji gminy. Została ona już ,,zapięta na os-
tatni guzik". Ale o tym szerzej - też w następnym
numerze' 

@. z.)

PRZEPRASZAMY...
p. radnego ZYGFRYDA BUDZYNSKIEGO, któremu
w pop. nr. (2i)77 z dnia 18.10 br., s. 5) zmieniliśmy
imię i nazwę komisji, której przewodniczyŁ. Zamiast
Komisja Rel,vizyjna, powinno być: FINANSOWO-
-GoSPoDAP'CZA.

Red,akcja
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PUBtHKAcJA
R.EGloNAtNA
GROB IUż WVKOpAŁEM...

Jest to zadanie z ostatniego pożegnania, jakie pos-
piesznie skreśIił na wyrwanej z notesu kartce Sta-
nisław Wojciechowski. Czy od śmierci dzieliły Go
jeszcze wówczas godziny, czy może już tylko kwad-
ranse, albo minuty?

Kartka nosi datę 23 pażdziernika 1939 roku. W
tym dniu Stanisław Wojciechowski, wraz z czternas-
toma innymi mężczyznami, został ,,o godzinie 12.00
minut trzydzieści" rozstrzelany pod ścianą śmigieI-
skiej apteki.

Był to już drugi mord popełniony w tym samym
miejscu w imię hitlerowskiej,,sprawiedliwości".
Pierwszy nastąpił 30 września o godz. pół do ósmej
wieczorem. Ponurą scenę zbrodni oświetiono reflek-
torami samochodów i motocykli. Zgromadzeni na
rynku Nierncy mogli zobaczyć jak z budynku ratu-
sza wyszli skazańcy. Popędzeni kolbami karabinó,ł
stanęli pod ścianą apteki. Pluton egzekucyjny oddał
salwę. Ci, którzy nie zginęii od razu, byli dobijani
strzałami z bliska. Ich ciała, załadowane na wóz
ptzez innych zakładników przetransportowano na
cmentarz pożydorł,ski. ,,Ciała ułożono na zierai \\,

dwóch rzędach po cztery osoby. Zasypano je ziel:-rią,

a mogiłę zrównano z powierzchnią terenu",

Wśród tych pierwszych ośmiu rozstrzelan;.ch b;;ł
także mistrz fryzjerski Feiiks Zbierski, którego za-
kład mieścił się niedaleko rynku, przy ulicy l_,ipovlej.
Jak nakazyu,ała odwieczna tradycja zawodowa Feliks
Zbierski zdobył również podstawowe kw,alifikacje
medyczne, będąc wyszkolonym sanitariuszem rvoj-
skowym. Pierwszy stopień tych kwaiifikacjji uzys-
kał jeszcze w 1918 r,, podczas odbywania służby vl
,uvojsku pruskim, gdyż był mieszkańcem będącej na-
dal pod zaborem Wielkopolski. Jako żołnierz arrnii
niemieckiej przebywał przez kilka micsięcy rv obozie
jenieckim. Po wyzwoleniu, już jako ochotnik zgło-
sił się do wojska polsl<iego, pełnił służbę przez prz,e-
szło 2 lata.
Jeszcze będąc w wojsku wziął ślub z panną Bari:arą
Erzepki i idąc za głosem serca osiediił się r,v Smiglu.
Był czynnym członkiem działających wórvczas na te-
renie naszego miasteczka towrzystw, jak np. Pow-
stańców i Wojaków, Przemysłowcórł, Katolickich,
czy straży pożarnej.

Nastał wrzesień 1939 roku i ponou,na mobilizacja
do -"vojska. Tym razem wojna trwała dia Feliksa
Zbierskiego nawet nie cały miesiąc. Kiedy 20 wrześ-
nia wrócił wraz ze spotkanym przypadkowo we
Wrześni żoną i najmłodszym synem do Śmigla, nie
wiedział jeszcze, że wraca po nłasną śmierć. Praw-
dopodobnie nie przeczuwał jej jeszcze rvówczas, kie-
dy aresztovlany 29 września po południu skreślił
wieczorem na odwrocie starej koperty kilka słów do
Żony, pro-qząc o przekazanie paru potrzebnych rze-
czy. iiastępnego dnia wieczorem już nie żył. Zginął
od kul piutonu egzekucyjnego mając 41 lat.

Losy Feliksa Zbierskiego przedstarvił po 55 la-
tach od Jego śmierci, najmłodszy syn - Hubert.
Wiem, ze od wielu lat z właściwą sobie dociekliwoś-
cią zbierał dane o wszystkich rozstrzelanych. Jak
żmudna (i nie zawsze ltwieńczona pełnym sukcesem)
była to piaca, mówi autor we wstępie do swojej naj-
nowszej publikacji, zatytu.ło,wanej,,Sylwetki Pola-
ków rozstrzelanych w 1939 roku na Starym Rynku
w Śmiglu".

Pierwsze (skrócone) opracowalrie tegoż autora u-
]<azało się w 1991 rokrr na łamach ,,Witryny Śmi-
gielsl,,iej". Teraz atrzymaliśm;, wreszcie publikację
sarnoistną, orofesjorralnie wydaną, gdzie poszerzoną
treść uzupełniają fotografie rozstrzelanych oraz uak-
tuainione dane dot. pornnika rozstrzelanych nad gro-
bowcem na cmentarzu ]retolickim w Śmiglu.

Dobrze się stało, że termin ukazania się publi-
kacji zbiegł się z zakończenieri] renowacji pomnika.
Dzięki temu wiele osób zgrornadzonych na tamtej
uroczystości mogło jednocześnie nabyć wydawnictwo.

Ptzyznam, że podczas czytania ,,Sylwetek toz-
strzeianycir" były chwile, kiedy musiałam opanować
wzruszenie, Raz dlatego, że jest to rvłaśnie okres, kie-
\,vszyscy zwracamy się myślą do naszych drogich
Zmarłych. Ponadto zdałam sobie po raz któryś spra-
rł,ę, jak straszne były to u,ydarzenia również dla mo-
jcj Matki, której mąż był zakładnikiem w Śmiglu,
a ojciec w Kościanie. Ich śmierć była do ostatnich
closłov;nie chwil przesądzona.

Przepraszam za zbyt moze osobiste refleksje, ale
z pewnością tragiczne wydarzenia tamtych, wyda-

c.d, na str,
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Dokończ. ze str.3
wało by się, jakże już odległych czasów, powracają
ciągle pomimo upływu iat. Niestety, pamięć Iudzka
jest równocześnie zawodna i z upływem lat elimina-
cji ulega wiele zakodowanych w niej faktów, Ule-
gają też zniszczeniu materiały źródłowe.

Praca Huberta Zbierskiego przybliża nam syl-
wetki 23 Polaków, którzy żyli jeszcze kilkadziesiąt
Iat temu między nam.i, }Tie wiemy, jak dalej potoczy-
łyby się ich 1osy, §dyby okrutna i niespodziewana
śrnierć nie przecięła Ich życia.

Jak Polska długa i szeroka zginęło wielu innych
Polaków z rąk różnych oprawców...

Czy uda się nam Ich losy ocalić od zapomnienia?
Hubert Zbierslłi: Sylwetki Polaków rozstrzelanych
w 1939 roku na Staryrn Rynku w Srniglu. Śmigiel-
Kościan 1994 s. 56. Nakład: Społeczny Komitet Re-
no,wacji Pomnika Rczstrzelanych w Śmiglu, 500 egz.,
cena: 30.000,-
łd r-

Powyższą publikację nabyć można w: księgarni rv
Smiglu, kasie Urzędu Miasta i Gminy w Śmiglu oraz
w bibliotekach: lv Śmig}u, Nietążkowie i Starym Bo-
janowie.

U LISTOPADA
Otrzymaliśmy list, który publikujemy z nieznacz-

nymi skrótami. Podkreślenia redakcji.

Śmigiel, dnia 5.10,1994 r.
Bronisław Skorupiński
ui. Kilińskiego 7

Do Redakcji
,,Witryny Śmigielskiej"

Droga Redakcjo!

Zb|iża się Święto Odzyskania Niepodległości Poi-
ski 11 Listopada. (...) W dniu tym każdy Polak wi-
nien zadenronstrować swą przynależność do Narodu
Polskiego. Najlepszą a zalazern bardzo patriotycz-
ną (...) deklaracją jest rvywieszenie flagi naroclowej.
Niezależnie czy miniona Polska była tą, którą chcie-
liśmy, czy obecna jest tą, jaką oczekiwaliśmy, lub
jaka ona będzie - w każdej sytuacji jesteśmy Pola-
kami. (...) Ten co czuje się Polalriem niech wywiesi
flagę, a tłumaczenie niektórych w iatach rniniorrych,
że zapomnieli, że flagi rrie posiadają lub że nie mają
do czego jej przymocować, u rnnie nie znajduj e zto-
zumienia.

A zarazem, My Śnrigielacy, będziemy inni od tych
z innych miejscowości.

(podpis)

(J. §.)

Na tmrgowisku
Na placu handlowym, który prowadzi Zakład

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Smiglu,
obowiązuje regulamin:
1. Do prowadzenia handlu uprawnione są wszystkie

podriioty. gospodarcze posiadające aktualne zez-
wolenia na prowadzenie działalności handlowej

oraz indywidualni producenci płodów rolniczych,
ogrodniczych jak i zbieracze runa Ieśnego.

Z. Na placu nie wolno sprzed,awać:

- napojó,w alkoholowych,

- broni, arrrunicji, materiałów otaz artykułów
pirotechnicznych i wybuchowych,

- przedrniotów ek,"vipunku wojskowego,

- innych artykułóvr, których sptzedaż jest za-
broniona na podstawie odrębnych przepisów.

3. Każdy punkt sprzedaży winien być orrra"rffi
imieniem, nazrviskiem i adresem lub nazrvą fir-
ffiy, a używane w nim natzędzia pomiarowe po-
winny mieć ważną cechę iegalizacyjną.

4. Osoby prowadzące handel obowiązane są do uwi-
daczniania cen ną towarach, a ponadto są zobo-
wiązane do przestrzegania przepisów przeciw po-
żarowych i utrzymania bieżącej czystości wokół
zajmowanego stanowiska.

5. Gospodarzem placu handlowego jest pani Halina
Strzelczyk, która pobiera od handlujących opłatę
dzienną, jednorazową, wydając pokrvitowanie na
drukach ścisłego zarachowania według stawek
określonych w uchvrale Rady Miasta i Gminy.

6. Wszelkie uwagi, skargi i wnioski można wpisy-
wać do książki skarg i wniosków, którą dyspo-
nuje gcspodarz targowiska.
Regulamin jak i Cennik opłat jest wywieszony
na tablicy ogłoszeń.

Naruszenie postanowień regulaminu podlega orzecz-
nictwu w sprawach o wykroczeniach.

Żarząd, Miasta i Gminy w Smiglu, który sprawu-
je nadzór nad placem targowym, podejmie decyzję
o jego uporządkowaniu. Zostaną trwale ozrraczor;.e
alejki dla kupujących i miejsca na stoiska. Będą one
numero\1rarie. zaistnieje więc możliwość wykupienia
bądź ,łydzierżawienia sobie stałego miejsca. Nastąpi
to jedl:ak nie wcześniej niż rra wiosnę.

W najbliższym czasie zostanie uporządkowana spra-
vra pai:korł,ania pojazdów, szczególnie przed Rejono-
wym Ośrodkiem Zdror,via.

UIilAGA §PRZEDAJĄCY!!!
W najbliższyrn caasie prze,utiduje się wzmożone kon-
trole odpowiełlłrieh służb, szczególnie w zakresie po-
siadania zezwoleń na prowadzenie działalności han-
dlowej' 

przewodnicząc y Zarąd,a,
(-) Jerzg CźeśIa

4
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Nieczęsto osobie młode1 zd.arza ri" .,crertr.i""yć

,; spotkaniu ludzi starszych, dośrviadczonvch iiężko
pt,zez życie. Miałanr taką okazję biorąc udział ll PIe-
nalnym Zebraniu Miejsko-Gminnego Koła Zrł,iązku
.T.lcmatantów RP i Bvłych Wieźnióu, Politycznych lv
Sinig}u w dniu 19 pazdziernika br,, które odb5.ło się
rv saii widowiskowej Centrum Kul'lury ,ł Snl.igirr,

Zebranie, któremu przewodniczyła p. Gertruda
Skrzypczak - 

plezes z$liązku, rozpocząło uloczyste
,łprorvadzenie sztandaru kom.Jlatanckiego, oraz powi-
tanie członkór,v i gości, rv t__vm burmistrza Je;:z:ego

CieśIę.

Olicjah:a część ze'biania rni.ał pcprzedzić -,§},gtqp riiłc,
tLzieży z ZSP. l{ietążkor,",o, który nie odbył się jed-
nak z przyczyn technicznych (uszkodzony forteplan),
Następnie zostały odczytane nazwiska 23 członków,
otaz 14 podopiecznych (współmałżonków zmarłych
kombatantólv), którzy zmarli w okresie od 21 kvliet-
nia 1993 roku do 18 października 1994 roku. Zrnar-
łych uczczono chwilą ciszy.

Okolicznościowy referat lvygłosił p. Marian Kubaja,
Przedstawił w ninr pokrótce przebieg wojn;z i z-l,,ia-

zane z nią wydarzerria śmigielskie. ,,Dla nas 1ĄIsz:i-

stkich zbliżył się dzień zakończenia lvojny, dzierl r",,l,]"

ności na miarę czasói.., jakie przyniosła nam hr'li,.,-

Tia" - zakończył.
Spra-"r,,6176ąri. z działalności koła cłcz.vtała ir ,:,

Skrzypczak. Dotyczyło ono m. in. problemór,v z-lvia-
zanych 2 y,iymianą 1egit;,,macji dla członkóvr, zmiil,rt
vl za,rządzle (na noi^zych v-ce pTezesów powołano pp.

Wojciecha Lorenca oraz M. Kułlalę, natomiast na Jqe-

kretarza Mariana Apoiinarskiego), spra\^/ sccj*i::io-
bytorv:zch kornbatantów gdyż jak stwierclziła: ,,jel;-
teśrny coraz staisi, schorowani i coraz trudiriej jest
nam żyć""

Obecnie organizacja iicz_v 322 członków i p,-ll_iopiec:-l-

nych.

W sprarvozdaniu podkreślono tez siln5, z.,vią:leił 1,;i_liil

ze szkołami i orga_nizacjani ciziałającyn,i ria tei,cni;:
miasta i gminy. Koło było .,.,-spółorgarrizatoreti-_l nr. iti,
Wieczornicy z okazji 75 Rocznicy Porvsianj.ł V{j.-'i

kopolskiego i biegów ulic:,rnycl-r z okazil r,il:ią -ł_1.;l-

l,r,olenia Śmigla.
Następnie rł,ystąpił burmistrz Jerzv Cieśla. ktci.,,
m. in. povriedział: ,,Jest to organizacja -r-1,,jąt}lov",a, rrl

innych bowiern duży nacisk kładzie się ;llł poz;,sk:-
wanie novr_vch członkórv, w tej orga-nizi,.t:ii ze 1:,izqlĘ,

du na wiek szeregi się przerzedzają". Fan B*riłistlz
wyraził zadorł.olenie z dobrej wspoi1,.l|ac,,, :r;ięcizr1 ko-
łem a administracją. Jako honoio-wy pr;ze.,,,,odnicząc.,,

korrritetrt odbudoury pomni}ra Fuilzstrzelarijrch zd-
prosił uczestrlikó.,v zebranja na jego urotz-,.ste F:oś-
r,vięcenie. ltTa koniec swego rv;,-stąpierliit, żi,c;,;-} }"----,

batantom pomyślności i zdro."ł,ia.

Kt§ffibńT&Ff;*n
Następn-._"n: punktem zetlrł.nls. i:vi5 pytania i wolne
v,lnioski. Zlii';eresow.anie tr..-., co lię cizie;ę w gmi-
t-.il.:, p rz:,.l ;,.-..,-io i, ałi p l,ob,| ern c. l: i }l t-lm l -- at au ckimi. Wy-
lilłł_ło to i,-1.,,",i,_.oodołlnie z cbecności p. Burmistrza,
ktolr, mós]i r,a nriejscu odporł,iedzieć ira pytania,
P, Pa-veł Tecław :nórvił, że znaki drogowe s:ą usytu-
o\Ą/arre zbvt da_leko kra.,vędzi chodnika. co bardzo
prr,es,zkadza pr-;:.:choriniom, podobnie ma się sprawa
:.e etapniarni C" :klepó-ł, które r,v_,vchodzą poza gra-
nice hudlrnkoi,,,. Cz__v nie rrlożna tego zmienić przy
o1<azji t,,rynrianv chodników?
Rilrmistrz oi-"iecał, że ;;oriara sie bliżej zapozmać z
ł;,i1"l i:,roblemem.
BJ.,ło też p:y,tanie: dlaczega 1l,rl;g|ną się teraz frł a,r-
zo d_rzew, kto będzie sadzii noll,e? i^{a ulicy Wierz-
howej ,rv }icszano,,.,,ie nie 1,ośnie ani jedna wierzba.
}Tikt nie dba o zasoł:;, \,.,od)., której jest coraz mniej.
Burrnistrz odpcv,liedział: ,,Z tym zarzutem nie mo-

$ę l,ię zgadztć. W zakresie zieleni uliclać dużą popra-
\-,;.., ząp|asza1l na spaceI cio par-ku kolejołvego, czy
:,ra skl,ver rnięcizy ulicami T. Flościuszki a Północną,
są to napravldę piękrre zakątki. Niestety ,wiele nasa-
cizłn jest niszczonych, taka sytuacja była np. na uli-
cach E. Olzeszkclr;ej i Liporvej, gdzie nasadzenia by-
]r- .,,.,ielc}iio'rnie pcnawiane. Sadzimy drzerł,ka do
sk,.itku. a]e rla]ez,.- j-]amięt3ć, że są to nasze pieniądze
i ri-szr-scr, ]^ll].lsin]\,- rl,al.czyć, żeby nie }ryły one rnar-
notia-,vione. Apeluję o pomoc, nalezy publicznie na-
piętrrolvać ,nł,andali, Jeśli cnodzi o zasoby wody, to
rór,,,,nież uczyniliśmy pewne starania o polepszenie w
ty,m zakresie - 

został po",ł iększony staw koło wia-
traków-.

Kl;r,z-,,stając z cl:azji chciaiilin za.prosić mieszkań-
co-,"v c1o lozrno!r-jJ, ci_vskusj1, cb.ciałbym mieĆ z nimi
1ak najczęstr:ł.,- koi:takt".

Słol,,,a p. Bułr*istrza popai:li p. B. Majewski: ,,Ko-
::]zano\1/o stało się pl:edrrie.iciem Smigla. Są chodni-
iri, kanalizecja, są sar]zot:e rirzerła - także wierzby
ria L,l1icy WiełzJ:or,.,ej, tam gdzie pozu,alały na to wa-
l,ui,lki" oraz 1o, 1,. Mulczvński: ,,Smigiel pięknieje,
zielei:i jest r:craz vuięcej, jest to godne urł,agi i uzna-
nia i.1.1a utzęciu". Były także p-.tania o obl,vodnicę -
1;ocieto TozlłolĄrv z drogolł,cami, łręCziemy się starali
i.i,ea]i;-lo-rr;ać postav,,ione sobie zadania odpowie-
,Jrlał p, Burrnisirz.

1M r]yskusii pojarłliły się rórr.nież sprawy kombatan-
ckie. J. Matuszczak -- ,iak jest z odszkodowaniami?
Jedni są za młi;dzi, drudzy za statzy. Ci ,,do góry"
ck::;icli: nałóC. P. G. Skrz5,pczak odpowiedziała, że
or]szkcdorł-ania rlostali ci, którzy rnieli wszystkie do-
!rt.l"r,reni,y. Należ.v cierpliwie czekać na uregulowanie
różłycir spia\Itl. Staramy się pomyślnie je załatwić,
gle na ti,iele rzeczy nie rrranrv wpływu. P. Kaźmier-

c.d. na str,3 ,:..,,*Yi
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Sprawa,,wydawania r,vłasnej gazety" omawiana
była na posiedzeniu Zarządu 21 stycznia 1990 roku,
kiedy to podjęto decyzję o nie przystąpieniu do spół-
k! ztzeszającej osiem gmin tworzonej w ceiu wyda-
wania gazety regionalnej.

Czwartego kwietnia 1991 roku radny Wojciech Cie-
sielski zaproponował, by ,,zatząd zobowiązaŁ Cen-
trum Kultury do przelrazywania informacji społe-
czeństwu".

Koncepcję gazety regionalnej - pismo informa-
cyjne, społeczne i kulturalne, bez polityki - przed-
stawił Zarządowi 26 kr.vietnia 1991 r. Hubert Zbier-
ski, którego o to poproszono. Koncepcja zostaŁa przy-
jęta i jej autorowi powierzono prowadzenie gazety.
Wydawcą zostało Centrum Kultury w Śmiglu. Do
redagowania gazety powołano zespół redakcyjny,
składający się głównie z pracownic Centrum, a mia-
nowicie: Żaneta Klecha: maszynopisanie i kolportaż,
Erika Ma"ćkowiak: prace teciiniczne, napisy i rozli-
czenia finansowe, Barbara N[encel -- pióro. Ponad-
to w skład redakcji wchodziła Jadwiga Skarżyńska,
nauczycieika, też pióro. Redakcja w tym składzie
osobowym pracuje nadal. Od października 1992 r. do

sierpnia br. członkiem redakcji był też plastyk An-
toni Szulc.

Gazecie, w założeniu dwutygodnik, nadano tytuł
,,WITRYNA ŚiVtlCIBl,SKA", na,,łzi ązując bezpośred-
nio do wydanych wcześniej czterech numerow ,,WI-
TRYNY" - pisma sympatyków Konritetu Obywa-
teiskiego Ziemi Smigielskiej wydawanego i redago-
\Manego przez Jadwigę Skarżyńską. Wirrie'ię strotr;,

tytułowej -bezpŁatnie - zaprojektował i wykorral
mgr Romuald Sobkowiak z Dusznik Wielkopolskich.

W artykuie redakcyjnym w pierwszym nurnerze,

który ukazał się 9 maja 1991 roku, między innymi
napisaliśmy:

Witryna to okno wystawowe lub szklana ga-

blota służąca do u,ystawiania towarów. Podsta-
wowym produktem, który będziemy Wam pre-
zentować będą wiadoniości. Chcemy być pośred-
nikiem między Wami, a organami samorządowy-
mi i administracyjnymi organizującymi życie
naszej społeczności. ilędziemy informować Was
o tym, co aktualnie będzie się działo na naszym
terenie; przedstai,virny też ludzi, któtzy mają coś
do powiedzenia i mają o cz;rm mórvić.

W witrynie naszej będzie też miejsce i na prze-
szłość, którą nasz region ma bogatą i chlubną.

Pierwszy numer miał nakład 550 egzemplatzy, cenę
1 500,- i drukowany był metodą kserograficzną w
drukarni w Lesznie.

,,Witryna Śrnigielska" początkowo była sprzeda-
wana w 19 sklepach, których właściciele bezintere-
sownie zobowiązali się ją rozprowadzać. Obecnie
punktów takich mamy 30. Ich wykaz przesłaliśmy
do Urzędu Skarbowego w Kościanie. Nakład i sprze-
daż gazety ilustruje załącznik nr 1 oraz 2, Około 50

egzemplarzy rozprowadzamy bezpłatnie do różnych
instytucji, bibliotek, redakcji, archiwów itp.

Przełom rv wydawaniu gazety nastąpił 27 stycz-
nia 1994 roku, gdy ukazaŁ się nr 2 a 58 z kolei, któ-
ry zdecydowanie różnił się od poprzednich, Nie był
już drukiem kserowanym lecz, w pełni tego słowa
znaczeniu, drukowaną gazetą, Od tego numeru dru-
kowana jest w miejscowej drukarni Romana Łęczyń-
skiego. Nastąpiła zmiana winiety tytułowej - jej
autorem jest R. Łęczyński - przy zachowaniu w
niej tego, co symbolizuje nasz teren - rviatraka. W
związkl z powyższym zmniejszył się zakres pracy
niektórych członków redakcji. Jedyną osobą pobie-
niektórych członków redakcji.

Jedyną osobą pobierającą "wynagrodzęnię - 1t1,119-

wa zlecenie - jest redaktor naczelny. Sprawy fi-
nansowe obrazuje załącznik nt 3.

Zmiana formy wydania pociągnęła za sobą zwiększe-
nie kosztów, a za tym i ceny, którą podniesiono o

1000/o. Uzasadniając porlwyżkę napisaliśrny:,,wyra-
żamy nadzieję, że nasi stali Czytelnicy jeszcze wy-
trzymają to obciążenie finansowe. A może nowa sza-
ta graficzna przysporzy nam nowych? Oby tak się
stało"! I nie pomyliliśmy się.

Jak już stwierdzono WS jest pismem informa-
cyjno-społeczno-kulturalnym. Nie zamujemy się po-
lityką. }Ta plan pierwszy wysuwamy informacje
o tym, co dzieje się w mieście i na wsiach. Dużo
trudu kosztuje nas zachowanie proporcji - wszak
popyt na gazetę w mieście jest znacznie większy niż
na wsi. Spra-wami irulturalnymi zajmujemy się z po-
zycji wydawcy. Tematyką społeczną zajmujemy się
raczej okazjonalnie, Często wracaliśmy do przeszłoś-
ci. Rozwój miasta i gminy pojmujemy w sensie his-
torycznym. Propagowanie,Lreści regionalnych zna-
lazło swój wyraz w przyznaniu redaktorowi naczel-
nemu WŚ przez zespół redakcyjny,,Wiadomości Koś-
ciańskich" na-grody za rok 1993 ,,za całokształt pu-
blicystyki o treściach regionalnych".
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}dależ;l pcdkreślić bardzo dobrą .ffspćlpr'acę z or-
g;łian:li ad;:rinisi,i;rc;.ijno-samorządotł,r,,mi. j,la pI:1y-
słowiolł,ym dywaniku b,viiśmy raz (l,v czerwcu i99],
rol<u) i Coszliśmy do porozumienia: artyklłłu i:le :ł]",-

cofaiiśiny, ale w tyrn sam; m nr. umieściliś;::y ko-
n_lentarz - odpcłviedź. Staramy się nie unikać terrra-
tólv trudnych. S},gnaiizujemy je l,,;ładzonr i prcsitliy
o komentarz bądż wyjaśnienie. Wychodzimy bo-wier.n
z założenia, że pełna i wiarygodna infoiniacj,"ł zspo-
biega wszelkim plotkom, niedomó,wieniom i pomó-
wierriorn.

W najbliższej ptzyszłości naszym zanriarem }:ę-
dzie:

1. dotr;eć do wszystkich rviększych skupisk li_.,jz-
kich w gminie, co wiąże się z z.,r,iększeiliem ::a-
kładu do 1000 egzenlplarz;.,

2 rozszerzyć informacje o działalność Za.rzadu, Rł-
dy i jej Komisji, co spowoduje z-.,viększenie oirję-
tości <io B strcn,

3. rozszetzyć krąg osób piszących, szukanie {orm
ścisłego kontaktu z Czyteinikami, prorvoko.i,ranie
ich do korespondencji,

4. zwiększenie działu reklam i ogłoszeń.

ZałącznIk nt I
Nakład i sprzedaż ,,Y9 S" na połlstawie 12 pierwszych

i 11 ostatnich nurrrerów

l l | * | Sprzeć.lż. '

* 
| 

DŃa 
|:*nl§l .* l § i § i

NrlData l:i::"_l§l* l- lF | fr] Fl l",*l ElE l§ ifi l*Hi §
1 9.01.91 6 550 242 30 272 49 2Il8

2 23.05.9t 6 550 94 26 120 22 430

3 13.06,91 6 400 72 43 115 29 285
4 2.07.9L 6 400 125 22 l47 37 253
5 18.0?.91 6 400 75 25 100 25 300

6 1.08.91 6 400 84 35 119 30 2BI
7 16.08.91 6 400 133 45 178 45 267

8 2.09.91 6 250 57 17 74 30 1,76

9 10.10.91 B 400 rozpowszechniano bezpłlatnie
10 24.10.91 6 550 rozpowsi.echnia,no bezpłatnie
11 21.11.91 B 300 74 67 141 47 159
72 5,12.91 6 300 100 61 161 53 139

B (64) 28.04.94 8 700 419 L52 571 81 L29
9 (65) 72.05.s4 10 700 425 L79 604 86 96

10 (66) 26.05.94 B 1000 rozpowszechniano bezpłatnie
11 (67) 26.05.94 8 700 433 167 600 85 100
12 (63) 9.06.94 B 700 455 t64 619 BB 81
13 (69) 23.06.94 6 750 452 157 609 81 L4I
14 (70) 7.07,94 6 800 529 27,6 745 93 55
15 (71) 28.07.94 6 B00 502 L92 694 86 106
L6 t(72) 11.08.94 6 800 532 198 730 91 70
17 (73) 25.08.94 6 B00 564 185 749 93 51
18 (74) 8.09.94 B B00 559 24L B00 100 0

rzeć,aż 1 l

: ,ol €l _ l e | §1 8, ,xi i o l L! Ę] § l § l**t Ń

Hubert zbiersiłi
redaktor naczeiny

zesto,LDi,łl, : Żaneta Klecha

Załącznik nr 2
llość egzernplarzy poszczególnych numerów sprzedanych w naiejscowościach objętych kolportażem

(na przykładzie 8 pierwszycFr i 10 ostatnich nurrłerów-)
\iiejscowość * Nr 2| 3l 64]65|67

śmigie1
}. ietążkow-c
Zegrór,lk,o
Karśnice
Sl.are Bcjanorł,o
Spła.łie
Czacz
Bruszczev;o
PolaCowo t
koszanowo
Nowarvieś
ldoro,,r,lirica

17

5

2

6

2

15

7

1

]t!

452
5

1B

9

25

20

10

52s

12

I7
L4

34

1B

15

57

6

2

t25

9
o

1

1

o^

3

B

6

o

75 84 133

I45
10B5
222
51313
i]56
1-Drd

'H
ol

419 425
B9
21 22

15 15

30 35

20 20

89

30 24

20 2a

25

433 455

5

19 19

15 i5
35 34
ż0 20

99

19

25

502 532 564

6-
17 20 20

18 18 18

34 33 39

i9 ].8 20

L4 13 13

22 21 25

I7 19 20

2L 25

30 25 30

16 23

32 24 31

22

30 30 30

§prawy finansowe

łestarlźłe: żameta Klecha

Załącznik nr 3

Rok
Doch,lC

sprzedaż I rekllama

1.613.000 16"625
3.069.500 239.000
4.287.000 1.100.000

19.645.000 1.063.000

I.629.625 | s.tł+.ooo 1.350.000 9,000.000 13.494.000 11,864.3?5
3.308.50J I z.zro,ooo 1.900.000 14.400,000 23.536.000 20.227.500
5.337.000 | 11.620.000 2.400,000 14,400.000 28.420.000 23.033.000

20.?08.000 j zt.ooo.łoo 3.000.000 13.600.000 3?.696.400 16.988.400
l

] o01

1ocr9

1ooa

i 994x

o do 1i sielpnia

Aktualna ceru: cirukit jednei
Cena druku jedr:ego l}um,eru

strony : 375 zl.
ośrniostronico,wego wynosi B X 3?5,- : 3.000,- zestawiła:

Erika lv{aćkowiak
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dokończeńe ze strona 5

czak - Przeżyliśmy bardzo ciężkie czasy. Wielu ko-
legów leży nad Bzurą, dlaczego w ogóle się o nich
nie wspomina, ani w gazetach, ani w radiu? P.
Skrzypczak bezradnie rozłożyła ręce, mówiąc: ,,nie
mamy na to wpływu".

P'yły też poru§zane sprawy ulg kombatanckich, bez-
platnych pobytów w sanatoriach uzdrowiskowych,
]eków oraz dodatków kombatanckiego i opiekuńcze-
go.

Fo odprowadzeniu sztandaru zebranie zakończono.-*ia opuściłam salę z dziwnym wrażeniem, że dia
tych 1udzi walka rvłaścirł,ie nigdy się nie skończyła,
zmieniła tylko swoje obiicze. Kiedyś walczyli o Pol-
skę, teraz zaś walczą z biurokracją, ze starością, tru-
dami życia i brakiem pamięci o nich i o tych co zgi-
nęli. (M. D.)

()DPOWIADAMY
NA

P Y T A ${ E E:

- Czy herbu miasta można używać w celach rek-
lamowych? spytał nas jeden z rzemieśIników.

Tak można. Sprawę tę reguluje § 5 Rozdziału I: Pos-
tanowienia ogólne Statutu Miasta i Gminy Smigiel.
ust. 3: korz;rstać z herbu mogą:

a) organy gminy oraz miejskie i gminne jedno-
stki organizacyjne nieodpłatnie,

b) podmioty gospodarcze, instytucje kultury i in-
ne jednostki na zasadach określonych w ust.
5 - 7.

4. Korzystanie z herbu miasta wymaga zgody Za-
rządu.

5. Zarząd wyraża zgodę na czas określony i nieo-
kreślony, Zarząd może wyrażoną zgodę za.,viesić
lub cofnąć jeżeli osoba uprawniona naraża imię
lub interes miasta i gminy na szkodę.

6. Zgoda Zatządu stanowi podstawę do zawarcia u-
mowy okreśiającej wzajemne prawa i obowiązki
w zakresie korzystaQia z herbu w tym także za-
sady odpłatności.
Tak więc, aby móc posługiwać

napisać wniosek do Zatządu.
się herbem trzeba

Redakcja

W

SPRZEnANl
suknię ślubną

U NAS TEŻ
SPRZĄTANO

Sprzątanie, po sobie, winniśmy mieć we krwi.
Do sprzątania winni nas wdrażać rodzice, nauczycie-
le, a w ostateczności - policjanci. A że tak nie jest,
dowodów aż nadto. Małym pocieszeniem dla nas -mieszkańców miasta i gminy, i daiej Polski - jest
to, że brud, bałagan, rozprzestrzeniające się odpadki
i nieczystości ,,upiększają krajobraz" całego świata.
Trzeba było wstrząsu, jakiego doznał pewien Austra-
Iijczyk pod wpływem zaobserwowanego zanieczysz-
czenia oceanu i pływających w nim śmieci. Tak więc
,,sprzątanie ś,wiata" rozpoczęto w 1989 roku od sprzą-
tania Austraiii. W tym roku ,,sprzątaliśmy Polskę".
Powołano odpowiednie komitety organizacyjne, któ-
re mobilizowały społeczeństwo i kierowały akcją w
dniach 17 - 18 września.

U nas akcja - 
jak na początek - cieszyła się

umiarkowanym powodzeniem. Niemniej, jak się ob-
licza, uczestniczyło w niej 650 uczestników, objęto
nią teren około 200 ha. Zebrano około 104 tony od-
padów, które zostały wywiezione na miejsko-gmin-
ne wysypisko w Koszanowie.

Głównymi organizatorami i uczestnikami sprzątania
miasta i gminy byli: członkowie OSP w Bronikowie,
Nietążkowie, Olszewie i Karminie przy współudzia-
le Rad Sołeckich a nawet członków PSL (Olszewo),
członkowie PZW zrzeszeni w Kole w Smiglu, ucz-
niowie LO w Śmiglu oraz harcerze ze Starego Bo-
janowa i Śmigla. Koordynatorem był Urząd Miasta
i Gminy w Śmiglu.

Sprzątano głównie wokół świetlic wiejskich, stawów,
jezior, w lasach i parkach, na drogach i ulicach.

To dobrze, że taką akcję zorganizowano. Sprzą-
tania nigdy za mało. Problem w tym, abyśmy prze-
de w-szystkim nie brudzili i nie śmiecili wokół sie-
L,ie, a ,,produkowane" śmieci i odpadki umieszczali
,"v pojemnikach w miejscach do tego wyznaczonych.
Aby tak było, rnusimy mieć ukształtowany nawyk
czystości. Z przerażeniem dostrzegam, że młode po-
kolenie po prostu go nie ma. Pisałem kiedyś o p.
Orczykowskim. Dziś z podziwem obserwuję p. Ra-
tajczak (ponad 80 lat!), która sprząta - a nie musi

- otcczenie byłego domku klubowego. Ona ma to w
nawyku!!!

W liście do uczestników akcji ,,Sprzątanie Swia-
ta - Polska" prezydent Lech Wałęsa radził: ,,Zacz-
nijmy robić porządek na własnym podwórku i w naj-
bliżej okoticy (...). LJczmy siebie i młode pokole-
nia szacunku dia otaczającej nas przyrody". Nic do-
dać, nic ująć!

(H.z.)

z trenem

te1. 359Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 13
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,uALfrlAffiAIER ł{l
Niewykluczone, ze było mi dane uczestniczyć w

historycznym wydarzeniu - próbie (oby zakończo-
nej powodzeniem) utworzenia na naszym terenie Fi-
lii Wielkopolskiego Uniwersytetu Ludowego. Dla
przyszłych pokoleń odnotowuję, że spotkanie to od-
było się w dniu 18 września, A. D. 1994 w auli ZSR
w Nietążkowie.

Oprócz zainteresowanych - około trzydziestu
młodych (i bardzo młodych) ludzi płci obojga
znaczną przewagą Pań, (jak się wydaje absolwentów
miejscowego technikum), w spotkaniu uczestniczyli
ponadto pp: Witold Omieczyński, Wojciech Ciesiel-
ski i dyr. Aleksander Wojciechowski (który wziąłby
później na swoje barki obowiązki kierownika Stu-
dium).

Wielkopolski Uniwersytet Ludowy w Pozn-aniu,
będący placówką ośrviatową Wielkopolskiego Towa-
rzystwa Uniwersytetów Ludowych zaczą\ właśnie
piąty rok swej działalności. Praca terenowa Uniwer-
sytetu odbywa się w niemal dwudziestu filiach te-
renowych, które w przeważającej mierze powstały
na terenie woj. poznańskiego. Jest to zto^Imiałe z
prostego względu, że trzon kadry wykładowców sta-
nowią naukowcy renomowanych uczelni poznańskich

- głównie Akademii Rolniczej.

Dotychczas wykrystalizowały się (i sprawdziły)
trzy kierunki studiów: Ekonomiki, Organizacji i Za-
rządzania (głównie dla biznesmenów działających na
v,,si), Zagadnień Społecznych i Gospodarczych wsi
(przede wszystkim interesujący kadrę różnych jed-

nostek organizacyjnych pracujących dla rolnictul,a)
oraz Nowoczesnych Technik i Technologii (pornaga-
jący rolnikom - praktykom unowocześnic srvoje

gospodarstwa rolne),

Wobec zwiększonego zainteresowania kobiet od

bieżącego roku rozpoczną się również zajęcia \,ł za-

kresie Nowoczesnego Wiejskiego Gospodarstwa Do-
mowego. Oczywiście, część zajęć na tych kierunkach
pokrywa się i zazębia ze sobą, różniąc się vr viykła-
dach wyraźnie specjalistycznych. Pierwsze trzy kie-
runki obejmują mniej więcej 150 godzin zajęć, na-
tomiast czwarty - dwa razy tyle. Jest to związane
z pewnym fenomenem pracy WUL-u: miatrowicie
słuchacze w znacznej mierze sami kształtują prog-

ram swoich studiów - nie tylko poprzez pe\I,zną

sv,,obodę w wyborze zaplanowanych wyiiładow, ale

również poptzez zgłaszanie własnych pctrzeb w za-

kresie tematyki zajęć. Jest to niewątplilTie cz"wnnik

aktyrvizujący i podnoszący zainteresor",anie słucha-

czy, którzy mogą bezpośrednio wpłyr,vać na treść na-

uczania.

Najważniejsze jest to, że aby zostać słuchaczem
Studium nie potrzeba składać żadnych egzaminów

EIĄŻgnUIEl!§il $,u ?
wstępnych -- wystarczy złożyć odpr"lviiednią deklara-
cję, popartą symbolicznyln czesnvm, lltóre wynosi
nawet nie 100 tys. miesięcznie. Wysokość dobrowol-
nie zadekiarowanej stawki ma ten wpływ na jakoś-
ciową stronę wykładów, że rnażna będzie zaprosić
taką kadrę naukową, jaką zdoła się pozyskać w ra-
mach funduszy będących do dyspozycji studiów. Czy-
|i, że już na samym początku słuchacze stykają się
praktycznie z zagadnieniami ekonomiki.

Przeglądałam program ramowy studiów - pro-
pozycja jest rzeczywiście ciekawa i godna uwagi. Po-
zwolę sobie przytoczyć niektóre z zaproponowanych
zagadnień tematycznych: organizacja biznesu w ro1-
nictwie; zastosowanie komputerów w analizie kosz-
tów, rachunkowości i optymalizacji środków produk-
cji; prawo rolne i bankowe; system skarbowo-podat-
kowy; efektywność gospodarowania; badania i stra-
tegie marketingowe; marketing warunkiem sukcesu
z konkurencją w rolnictwie - badania i strategie
rnarketingowe; kredyt i polityka kredytowa wobec
w-si; technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej; o-
cena opłacalności produkcji, obrót nieruchomościa-
mi i gospodarstwami rolnymi. W zakresie studium
gospodarstwa wiejskiego przewidziano cały blok za-
jęć mogących przede wszystkim zainteresować Pa-
nie: organizacja żywienia; funkcjonalne i estetyczne
zagospodarowanie domu i jego otoczenia; ochrona
zdrowia; rzemiosło artystyczne; szycie, a nawet usłu-
gi kosmetyczne. Całośó z zaakcentowaniem ukierun-
kowania na agroturystykę, jako jedną z możliwości
przekwalifikowania i podniesienia rentowności gos-
podarstił, rolnych. Wykłady uzupełni blok zajęć
prakt;lcznych, wycieczek i zwiedzania, a ponadto
cykl rvykładórv podnoszących ogólną wiedzę słucha-
czy np. z zakresu etyki, socjologii i psychologii.

Zajęcia będą się odbywały rv soboty, od paździer-
nika do maja. Po odbyciu wyznaczonej liczby zajęć
i wykładów można otrzym,ać stosowne zaświadcze-
lrie, które co prawda jak na razie do niczego kon-
kretnego nie uprawnia, ale niewątpliwie oprócz oso-
bistej satysfakcji i pomocy w osiągnięciu sukcesu
we rł,łasnym ,,biznesie" daje jeszcze pojęcie o tym,
czym jest studiowanie w uczelni wyższej (jeśli takie
vr,łaśiiie aspiracje kierują słuchaczami studium).

Zajęcia w nietążkowskiej fiiii Wielkopolskiego
Uniwersytetu Ludowego zostały zainaugurowane w
dniu 22.10.br. Następne poci koniec iistopada. Tak
r,vięc jeszcze z pervnością zdążycie się Faństwo ,,za-
łapać", jeśli skontaktujecie się bezpośrednio z Zes-
połem Szkół Rolniczych w Nietążkowie (tel. Smigiel
27).

powodzenia!
J. Skarż.
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UROCZY§TOŚĆ PRZY POMNIKU
W dniu 22 pażdziernika 1994 r. na cmentarzu ka-

tolickim w Śmiglu odbyło się poświęcenie odrestau-
ro\^I&ne§o Pomnika Razstrzelanych w 1939 roku na
Starym Rynku w Smiglu. Przypominamy, że inicja-
torem przedsięwzięcia był Krąg Starszych Hatcerzy
in. Księcia Józefa Poniatowskiego w Smiglu, a nad
przebiegienr prac czuv/ał Społeczny Komitet Reno-
wacji Pomnika Rozstrzelanych.

IJroczystość rozpoczęła Msza św. celebrowana
przez ks. dziekana Zbigniewa Dawidziaka i ks. pro-
boszcza Stefana Dudziaka w kościółku pw. św. Wita.
Uczestniczyły w niej m. in. rodziny Rozstrzelanych,
przedstawiciele władz, poezty sztandarowe otaz licz-
ne delegacje.

Pc Mszy śv;, - jlsż przy Pomniku Rozstrzelanych -orkiestra dęta OSP w Smiglu odegrała hymn pań-
stwowy. Jako pierwszy głos zabtał Honorowy Prze-
wodniczący l{omitetu Renowacji Fomnika Rozstrze-
lanycir burmistrz Jetzy Cieśla. W swoim wystąpie-
niu przypomniał atmosferę tamtych dni, egzekucje,
pierwszy pochórvek Fomordorvanych na cmentarzu

pożydowskim ekshumację oraz uroczysty pogrzeb na
cmentarzu katoiickim w 1945 roku. Zwrócił uwagę
na fakt, że jest to pierwsza renowacja pomnika od
chwili jego postawienia w 1946 r. i podziękował
wszystkim, którzy się do niej przyczynili. Burmistrz
zakończyŁ wystąpienie nawiązując do napisu wyry-
tego na płycie Potnnika: ,,Smierć Rozstrzelanych
niech będzie przestrogą i symbolem wolnej Polski".
Następnie księża uroczyście poświęcili tablicę nagro-
bną, a przybyłe na uroczystość deiegacje i mieszkań-
cy zŁożyli wieńce i wiązarrki kwiatów. Po Apeiu Po-
ległych i pieśni żałobnej przez Towarzystwo Śpiewu
,,Hairnonia", głos zabrał przewodniczący Kręgu Star-
szych harcerzy druh Zbigniew Grabowski. ZapoznaŁ
on zebranych z działalnością Społecznego Komitetu
Renorvacji Pomnika Rozstrzelarrych. Ponowił rów-
nież apel skierowany do społeczeństwa ziemi śmi-
gielskiej o dalsze wsparcie finarrsowe, ponieważ pra-
ce przy Pomtriku będą trwały nadal.

Uroczystość zakończyła Rota odegrana przez oF
kiestrę dętą i odśpiewana przez uczestników uroczys-
tości. (M.D, ż, K.)

KOI"E§Nfl OFI/ĄRODAWCY:
Mieszkańcy utric: Glinkowej, Dworskiej i Łąkowej
tv Koszanori,ie: Nadobnik Elżbieta, Szul Marian, Wiś-
niewski Dariusz, RŃajczak Zygmunt, Przybylski
Andrzej, Ludwiczak Danuta, Bajon Halina, Rozwat-
ka Danuta, Rozwalka Józef, Bartłomiejczak Henryk,
Wieczorek Krystyna, Rażmierczak Helena, Wieczo-
rek tsolesłałv, Żyska I.i/ona, Rażmietczak Helena,
Kaźmierczak Władysław, Kaczmarek Henryk, Ma-
tuszczak Józet, Frąckowiak Kazimierz, Krysman An-
toni, Szłapka Józef, Gbiorczyk Jerzy, Adamczewska
Małgorzata, Wieczorek Jan, S".łinarska Stanisława,
Hamrol Zdzisław, Kaczmar ek ZdzisŁaw, Hertmanow-
ski Zygmunt, Wieleba Ktzysztot, Bąk Gracjan, Skro-
bała Genowefa, Kotecki.

Mieszkańcy ulic: Wierzbowej, Polnej i Półwiejskiej
w Koszanowie: Splizgart Piotr, Byledboł Eugenia,
Tasiemski Grzegorz, Górniak Józef, h{atuszczak Ga-
bryela, Włodarczak Józef, Ludr,viczak Kazimierz,
Skoracki Stefan, Stachowski Marian, Skrobała Mał-
gotzata, Michalski Bernard, tsłasiiowski Stefan, Ja-
nowicz Krystyna, Klem Helena, Ratajczak Kazimie-
ra, Hamrol Jerzy, Drutkowska Marianna, Tornaszew-
ski Jan, Kozłowski 'Iadeusz, Ławniczak Leokadia,
Janus Jerzy, Jurdeczka Er,va, Chomski Jan, Szymań-
ski Franciszek, Ciesielski lgnacy, Wasielewski Zyg-
munt, Andrzejewski Walenty, Elachowski Kazimierz,
Michalski Jerzy, Janicki Józef, Majorczyk Franci-
szek.
;inieszkańcy ulic: Brusztzewskiej i Folnej w Kosza-
t.ctl,i,e: Wojciechowscy, Majorczyk, Maślanka, Bajon,
Skrobała, W. K. Czecilowie, M. Nowak, J. Małek,
B. J. Samol, Sztam, M. Samol, B. Mocek, R. Wali-
góra, J. Kuśnierczak.
Miesalłańcy ulicy Leszczyńskiej w §miglu: Wawrzy-
niak Danuta, Krysztof Bożena, Wypyszak Janina,
Ławniczak Dorota, Borowscy Z. B., Obst Joantta,
Brzozowski Gracjan, Stachowiak Jolanta, Jankowiak
Edu:ui:d, Ilmer ir,farian, Skrzypczak Joanna, Błaży-
czek lzalrela, Leitgeber Danuta, Nadobna Francisz-
ka, Nadolny Józef, Mocek Agata, Łoziniecki Alojzy,
Jakóbczyk Ed,tlard, Dudkowiak Marian, Urbaniak
Marian, Ratajczai< Renata, Rozwalka Grzegorz, Ja-
godzik Bolesław, Kasperek Mariusz, Nowak Henryk.
Ponadto: Jan Wojciecho,wski z Wydorowa, Jankow-
ska Renata, Oiesielska Melania, Ciesielski Witold,
Cichoszewski Józef ze Śmigla, Ciesielska Hanna i
Marek z Poznania, Grabowski Jerzy z Bytomia.

Skarbnik Komitetu - Bogilan Schulz
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DOEABIANIE KLUCZY
O samochodowych, O patentowych,

OSTBZENIE NOZY
Śmigiel, ul. Ogrodowa J,

Sklep motoryzacyjny koło CPN, tel. 605

w godzinach od 10.00 do 17.00

SKUP zŁolv,Ia
Śmigiel, uI. Morownicka 27

Informacje i ważenie:
Śmigiel, ul. Wodna 6, tel. 83

)..}aaaal*aaaaoaaaao

SKLEP FIEMOWY

SMIGIEL, PL. ROZSTRZELANYCH
zapTasza

PoNIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9.00 - 22.00
SoBoTA 9.00 - 13.00, 15.00 - 22.00

NIEDZIELA 9.00 - 13,00

,,aeaaaa<r.}aa.aa(&ł,Fa

ZAKŁAD INSTALACYJNY
Jerzy Skrzypczak

Smigiel, u1. Słow-ackiego 27 tel. 619
p o l e c a:
INSTALACJE MIEDZIANE C.o. i WODNE

aaat)aaa*aaaaaa,}aaaxx

Urzqd Stanu Cgulnego u Sml,glu ?.],t]ril, ,l;,, ' ;-
Jormuje, że wolę tustqpienża u zuiqz?lń mułżeiłsl,t!
zadeklarotnali:

19.11. - Pan Leszek Ratajczak z D}"użyny ż Panź
Renata Noąnak z Morownicy,

- 
Pan Rom,an Pżotroużak z Czf-lczt ż P{Lnź

Beatu Pżeśniąk ze Smżgla.

- 
pan sławomźr pżotr kaczmarelł z pozna-

nża i Panl Roksanu WaszEk z Bżelau,

- Pan Władysłalł Styzżńskż ze Śmżgl.a i Pani
Małgorzata Jurneczku ze Śmźgla.

Zastępca Kieror.vnika USC
Danuta Ratajczak

nE!{LArflV _ tB$Łlls zEI§ IA
KARCHER - CZYSZCZENIE DYWANOW

I TAPICERKI
ŚMIGiEL - tei. 473 po 15.00

aaaaaa..}r.(ffilx

Przyjmuję zamówienia na wykonanie
KRZE§EŁ I STOŁOW DĘBOWYCH

Zakład" Stolarski - J. Ludwiczak
Śmigie1, ul. Zdrojowa 18 te1, Stare Bojanorvo 101

BADA MIASTA I GMINY SMIGIEL

oGŁASZA

KONKURS NA DVREKTORA
CH,NTRUh,{ KULTURY w SMIGLU
I{.andydaci przystępujący do konkursu powinni speł-

; 
niać nastgpujące warunki:

! - posiadać wykształcenie wyższe i 5 letni staż pra-
! cy lub
l
l - posiaciac wykształcenie średnie i 8 letni staż pra-
l "y,
!-- łanayaat powinien być mieszkańcem gminy Smi-
l giel,
l

l Oferty kandydatów powinny zawierać:

l - kwestionariusz osobowy,

fi - udokumentowane wykszlałcenie,

| - aktuatne świadectwo pra.cv dokumentujące staż

! pracy,

|- opinie z dotychczasowych miejsc pracy.

[ - pu.rp"ktywiczny plan pracy i organizację zakładu

l .,Centrum Kultury" na najbliższe lata.

l Oterty z dokumentami składać prosimy w zamknię-

I tych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs" w Urzędzie

l mlasta i Gminy Śmigiel pok. nr 19 rv terminie 30 dni
l licząc od dnia opublikowania ogłoszenia.

lror.t.r.. prowadzi komisja konkursowa powołana

f;prre" Radę Miasta i Gminy Śmigiel. Zasady prze-
I prorvadzenia konkursu okreśIa regulamin pracy ko-

Irrlisji 
konkursowej.

§Z trybem i zasadami postępowania konkursowego
l kandydaci zostaną zapoznani po wstępnym zakwali-
l fikowaniu do konkursu.

IO t""-irrie konkursu kandydaci zostaną powiadomie-

$ni odrębnym pismem.

! (w. J.)
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KffiCNIKA POLICYJNA
4.1&.br. A,wantura domowa w budynku przy ul. J.

Krasickiego w śmiglu, gdzie nietrzeźwy mąż
."vszcr:ął kłótnię z żo:a". Strony pouczono,

6,t0.br. W Przysiece Starej doszło do nieporozu-
rnleń między braćmi na tle zamieszkania. Strony
pouczono.

1S,10.br. Nieporozumień rodzinnych ciąg dalszy. Tym
razem w Smigiu plzy ul. J. Iwaszkiewicza rniędzy
rrietrzeźwym synem a ojcem. Strony pouczono.

ib.rO.łr.. N]ietrzeźwi obyl,vatele Czech, będąc pod
rvpływem alkoholu i nie mogąc trafić do swej
kw-atery cyrkowej, zakłócali spokój mieszkańcom
ul, Szkolnej w Śmiglu. Odwieziono ich na miej-
Sce.

13.10.br. Interll,eniowano w Karśnicach, gdzie ro1-
rrik przejeżdżając przez pole sąsiada zniszczyŁ mu
zasier,vy. Wniosek do Kolegium.

13.10.Łr. Kolizja drogorva w Smiglu na ul. Wodnej,
Mieszkaniec Wijerva nie zachowując środków os-
trożności, zJ,ekceważył znak STOP, nie zatrzymał
się przed torem kolejowym i uderzył w przejeż-
dżający wagon motorowy. Foniósł straty około
5 milionów i został ukarany mandatem 200 tys.

15.10.br. Nietrzeźwy mieszkaniec uI. W. Reymonta
vr Śmiglu wszcząl awanturę ze szwagrem miesz-
kającym przy ul. H. Sienkiewicza. §jtrony pou-
cZono.

16.10.br. Ko}ejna awantura domowa. W mieszkaniu
przy u1. J. Iwaszkiewicza, nietrzeźwy syn kłócił
się z ojcem. Strony pouczono.

21.10.br. Interwenio\Mano w Brońsku, gdzie doszło do

nieporozumień pomiędzy sąsiadami na tle grani-
cy, w której jeden z nich stawiał płot, Strony po-
ucZono.

21.10.br. Do nieporozumień między ojcem a syriem
na tle majątkowym doszło w Koszanowie, uI.

Bruszczewska. Strony pollczono.
22.10.br. Awantura pomiędzy sędziami a piłkarzami

miejscorvego klubu na Stadionie KS ,,POGON".
Policja, p0 rneczu, udzieliła sędziom eskorty po-
za granice rniasta.

25.10.br. W Sierpowie doszło do ar",rantttry domowej
między konkubiną i jej rodzicami, a jej konkubi-
nem. Strony pouczono.

29.1,0.br. Itrterweniowano w parku w Smiglu, gdzie
leżał bezdomny pod w,pływem alkoholu siejąc
zgorszenie. Wniosek do Kolegium.

30.10.br. Tenże osobnik, w stanie nietrzeźwym, spał
na klatce schodowej w budynku przy ul. T. Koś-
ciuszki. Został pouczony, i z oporami, klatkę o-
puścił.

31.10.br. Interweniowano w Śmiglu przy uI. J. Ki-
Iińskiego, gdzie nietrzeżwy mąż wszczął awantu-
rę w stosunku do żony i dzieci. Przeprowadzono
z nim rozmowę ostrzegawczą.

Ujawniono też grupę nieletnich, którzy latem doko-
nywali kradzieży rowerów na terenie Smigla. De-
montowali je, przemalowywali, składali na nowo i
posługiwali się nimi. Część rowerów odzyskano. Po-
stępowanie przygotowawcze w toku.
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