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IPOlD7/ll IĘKOWAIN| il lE
\i'I ztłiązku z odbytą w dniu 20 maja ulocz-.,lsfą Sesją Rady Miasta i Gminy Sliligiel z oka-

zji Dni Smigla t Zakonczenia 1I V/ojny Srviato,,ł,e3. r,,, czasie której po Taz pierwszy wręczono
medaj.e ,,Zasłużony dla Miasta i Gminv Smigi:1" pp. Wiadysławowi Krawczykowi, Leonowi
Ir{ulczyńskiemu i ks. Prałatowi Sv-obodzie oraz organizacjom: chórowi ,,Harmonia'' w Smiglu,
Ochotniczej Straży Pozarnej w Smiglu t Związ\<owi Kombatantów RP i Byłych Więźniów
FolitYcznych Koło Miejsko-Gminne Srnigiel slłładamy serdeczne podziękowanie wszystkim
uczestnikom Sesji, którzy w ten sposób w,yrazili swe uznanie dia odznaczonych.

WŚród osób uhonorowanych Medalem szczególnv podziw i uznanie budziła osoba ks. Pra-
łata \,Vładysłar,va Swobody. Wyrażamy ubclewanie, że vł Sesji nie uczestniczyli, z wyjątkiem
ks. proboszcza parafii śmigielskiej, księża Dekal:atu Śmigielskiego.
Do r,vszystkich księży Dekanatu zostały lvilsłane zaproszenia na Sesję, a zaploszenia na Mszę
Śn'., której pierwotnie nie planowano, a do prog ramu uroczystości została wprowadzona na
-,""yraŹn€ Życzenie odznaczonego ks. Prałata, dcj<onano drogą telefoniczną gdyż druki zaproszeń
zostały juz wysłane.

W tej sytuacji niezrozumiałe jest dla nas ośr,viarlczenie złożone płzez księdza Dziekana lv cza-
sie Nlszy św. 21 maja br.

Burmistrz Przewodniczący
Miasta i Gminy Srnigiel Racly Miasta i Gminy Smigiel

(-) Jerzy Cieśia (-) Jan Pietrzak , j ,l

SYLWETKI ,,ZASŁUŹONYCH...,, s. 2, 3, 4.

Wszystko
na ogród
i dlą rolnictwa

Smigie!, ul. Heymonta§6
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Wład_ysław Kravrczyk urodził się 8 kwietnia ]"929

roku rv Śmigltt, gdzie tez uczęszczał do szkoły pow-

szechnej. Frzed ,wojną zdążył ukończyć trzy klasy,

a n, 1946 roku eksternistycznie ukończył klasę siód-

mą, rórvnocześnie kończąc średnią szkołę zav",odorvą,

Legityrnuje się średnim wykształceniem ogóln,o-

},iształcącym.

"ud i954 roku zawarŁ z,łłiązek małzeński z Tfarią No-

wacką, Z tego zr,viązku narodziło się 3 dzieci: p;:zed-

wcześnie zTlrraTŁy si/n oraz córki: Maria - obecnie

Łęczynska i Ęeirata prowa-Cząca gospod-arstwo

rolno-cgiodnicze.

Pracę z al*l c do.;zą,iv ła.dysław i,<-r ;i -+rczyk t ozp a cząż

bardzo rvcześni.e, bo w ł"lieku i3 1at. W latach 1942
_*1,S44loył roznosicielern gazet w okupowanym Smi-
glu, a od marca 1944 do wyzwolenia - paste;:zem

bydła rv gospodarsiwie nie:łieckim rrr F_]_otuszu.

Od kwietnia 1945 roku z,wiązał się ii;i'.n6ąią ad-
ministracją państvrowo-samorządow-ą pr:cując pla-
wie na wszystkich stanowiskach szczebla podsiarł,c-
wego. RazpocząŁ od gońca i refererrta iv v,lójtcst-wie
=w Śrnigiu. W 1950 rokrr został kierow-nikiem refeia-
tu spra."lr socjalnych i kuitriralnych. Jesienią 1i5:J ::.

zostaŁ powołany do odbycia zasadni.czej służby -"vc,-

skowej. W 1953 roku po jej zakończeniu wrócił <ic

adininistracji. tym j]azem podejmując pracę v.z Za-
rządzie },,Tiasta i Srnigla. Fowrerzono lTlu f,_,_n}-cjE

kiero-wnika referatu ogólno-adrninistracyjnego, a cd
],953 roku -- se}<retarza Prezydiur::l (do 197żs z ńlu,
noczesny!,ii pełnicniem cbo-;;iązkóv; lrierowriika Urzę-
elu S.fanu Cylviir:ego. Funkcję tę pełnił ponad 40 j.at,

aż cio przejścia na emeryturę ,+l k"rvietniu 1994 roku,

Yf swej pracy rłłykezał się ogromną =urłiennością,
facho-wością i r;;iedzą z za,kresu adrnini.q';racji pań-
str,vowej i sam.orządov,lej. 1'trig2li7iikłe, ill-:..:lariit=rne
podejście do lrłdzi, którzy przychcciziii io :riego v,i s:r'-

tuacja.ch tragiczr:ych i radosn"vch, zjedny-wało mu i
urzędowi "*z któr;rrn pracował r,viele sympatli. O jego

bezstronności, odd-ałiu, fachc-,,,;cści i 1oja1*ości rł,o-
'lrec przełożon;rch świadcz-,r fekt, ze w ciągu 56 laj:

praci/ w tuiejszy:n ureędzie nriał uzna::ie u 12 sze:
fów.

łl;-i:-.a: lat il rą tdład7sł;lł,a li,L,a,",cz.,. _a b;.-ła pl;--

ł;. s;.:.;ieclrl-.a ".; i2 c'l,,;anizacjacil ] i:-.i -iuc;arh. i;-l
",vielu e r,ricii i;;1.i;;pj} Jeszcze r,r- iaiac:l 'J0. Peinił ",'
.: l,:h f u;, t: j e i-,iezes3, rekrei g.,];,,,., c z. -irka i":oni: j i r,,,-

.;vizyjriej. C;:.ł-ltr:io stanął na czele kc:l--.reiu 1,ei-ioi,a-

łji i;ościci;l parafia1::iegc,"ł' SrniglLi. O jt;o i:iezwyk-
łłj s!:.;r,łncści źwis,r1.:z_v fakt, żł zl :-, a clzialalncść
-ł,,;;i.;ż;rici-,Ly i cdz:-:eczony został az 18 raz;-,

lć!ęCzy inirvl:,i pcsiada:

-- ]]łązowy l:r..rz-yż Zasługi (i9?4),

-- iioiy 1irz;ż 7.,.:.,,,lugt (19Ł:j),

- E_lz_vz Karxzalerski Ordelr,t Odrcdzenia trolski
(i9s4),

-- s;:ebinlr i złoty tneci::,i Za Zasługt ciia Pozarnict-vi:a
(i985, 1!,'39),

- slei:in_y i złoiy Medal 7,z Zasiugt dia Ligii Olro-
n;, Firaju (1982, 1988},

- ZŁatą Cdznakę LOK i19??),

- 
cdz riak 1; 2;-3ł "iz;i-iy d-|;. wo j e,l,,odztrva L- o zt: a n :kie-
go (19?i), 1e;rzczyńsi:iego (lvEi), porviatu kościań-
si<iego (i3';:..1,

- cłzi-ta}:ę T;isiąclecia (i9'66),

- rriznakę Zasł:-i:oi:y l:]'recc-wlij,k Rady Narodcwej
{ i $?0),

- *ij,;,:iaicę Fiołorol;ą Za Zasługi dla Z-wiązku Za-
,,ro,_]..i,.ic Fracor.,-nlków Państr,r,,ov,l]ucir i Spo-
iec.:l,;ril (r.9?8).

"rĘi:.d;vsł=.,., iirar-,lczyk, wzolowy i sumienrry pra-
cc,-;r_ik, e ióv,,l";ocześnie i społeczilik jest v/zoiem
pi,;,cc-;iika a,j:::irlist::ac ji sarnorządowe j.

Opracorvał: i], Zbie. :kż

tE*H
F€UŁCEYr.]s:gr

Leon l\{uiczyński urcdził się i0 kwietnia 1914 ro-
krł w Poniec,!_i. \ir byłyrn powiecie gostyńskim. Z tc-
dzinnego d*tt;u, j;,k sam tc kiedyś określił, vrynić:ł
trzy wspaniałe cechy: i;miłov,ranie kiaju, pracovgitość

oraz szacuĘek do naulii i za,o,;oiiu nauczycielskiego,

VJ 1928 rcku rozpcc=ą? *aukę ror piecioletninr Se-
idnarium Nauczycielskin: F,Ięskim w Lesznie. Po je-
gl zakcńczeniu, rvoŁrec istniejącego wówczas bezro-
i_l61iu l,ril- stanie :rauczycielski:n, poCjął bs;płatną,
,j-+iuletnią praktykę ,,łr rodzinnym miasteczku, lY ro-
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ku szkol:iyrn 1933/2,3 został zatrudniony jako i:aucz5,-
ciei ::ł*iły od gccrirl w szkole "l,/ Łęce }Vielkiej nie-
opodalPonieca. . , ]

Y/e v;r,ześniu 1Ll36 roku rozpcczął odbvcie cbo-
ri,iązkoił,ej roc:riej :;łużby lvojskoviej -"v Dy."l,zi7;l1igi
Szkc.le Podchorązych w Szczlli:iornie, zakończonej
kl,;_i:ei:r clcwódców p].:ton_u -.+", Biedrusklr. W czasie
-lvekatji rłr 1938 roku zosiał powołany na ćwiczenia
-;o jskowe zakoŁczłne noi::inac ją oficerską,

Od 1 października 1937 roku do wybuchu r,vojny
pi*ctv,,ał rą, clrarakterze nal...Czycieia tymczasovvego
.", lVejhero.yie a następnie w Redzie koło Gdyni. \,Y

k.,viet;riu ].939 roku zdał egzamin praktyczny i uzys-
ke,ł ste,tlrs nauczyciela nrialrowanego, stałego.

J,lż ,wó,łłczas dał się poznać jako nauczyciel - spo-
łecznik o duzym zmyśle organizacyjnym. Praco\^/ał
g;.,,nnie w Związklł Harcerstwa Polskiego, Polskim
:,.,viązku Zaclrccia_i.,::, crganizował kurs\. dla przed-
pcll,trrc\,/ych ,ł zaklesie pizl.sposobienia do obrony
L-ą j,,

1 "wrześlia 1939 roku Leon lVlulczyński otrzymał
por,vołanie do 55 Pirłkrr Piechoty lł, Krotoszynie ze
skiero.łaniem do i-niejscorvości Mojcza koło Kielc.
],8 -+,,r;esr-ria J"339 roi<u, o dzień marszu do Zaleszcz;,-k,
jego jednostka została okrążona przez wojska Ia-
dzi,eckie i intełnovrana. Przez dwa miesiące L. l,,,!i:l-
czyńsiłi pr,:eŁy--.,.;ał w obozie dla jeńców wojsko.,",zycir
r.ł, Siałcliieisku. Rozstrzelania uniknął tylko dlłtego,
że usu"wając uprzednio dystynkcje wojskowe nie
ptz-!z:::a:i się do stopnia oficerskiego. ida pod.sta.,łie
porozur-niei:.ia rvojennego żoŁnierze z Poznańskiego,
Pc;r=.oiea i Sląska zostali w drodze wymiany przeka.-
zatri Niemcorn. Ł. Mulczyński przel,vieziony zosteł dc
Austrii i skierolvany do oflagu VII A w Muri:au. Je-
go pobyt vr róż:rych obozach trwał 5 lat, 7 nriesięcy
i 6 dni, Os.i cboelzony został przez Rosjan lv fuIijhi-
bergu, niecpoda1 Drezna, 23 kwietnia 1945 rc|lu.

iVe wrześniu 1945 roku pracę nauczycielską roz-
począł r,v Śmiglu. Z miastem tym zwtązał się na
trv;ale. Tu_, tv t9.iB roku, zar.varł zr.,,iązek inałżeńskr
z n:iejscor-,rą nauczycieiką Leokadią Szr.,,arc. lch cor-
}<a E"+,,a. dziś Stachowiak, jest mgr. far,.lac;i i pra-
cuje rł Lesznie gdzie też mieszka. Zona zmarła rł,
1986 roku".

Od sarnego początku pracy zawodowej w naszyin
rnieście sta"ł się jednym z pionieróu, organizacji po-
vuojennego systemu szkolnego, obejł:Lującego zaróvl-
no dzieci, t:.łłdzież jak i dorosłych. Frowadził klasy
nortnalne i §rzlrgpig3zcije w szkcle porvszechnej, or-
ganizcwał 1i;.1,19;, cila dorosłych i zamknięte dla okre-
ślonych gru.p sccłecznych i zawod.owych. Jako piervr-
szy z nauczl,cieli pc-..".iatu kościańskiego, w nagrodę,
został rvyt,;-po-,vany na rccznv rvyższy kurs nauczy-
cielslri z za1:.resu fizyki i clrerlii, który ukończył u,
1949 roku. Jego ogromne zaa_ngazov,lanie §, ]]racJ/ Jy-

daktycznej i orgarrizacyjnej zostało zattważone przez
ówczesne władze oświatovze, lrtóre powołały go w
1954 roku na stanołviska kiero.,vrrrką Powiatowego
Ośrodka Doskong,lenia Kad.r Oświato,uvych, którymi
kjero-,vał Ttr,ez 4 lata. Podstawo\fu=ym jego zadaniem
było organlz*,,.,a;?ie ki;.rsó.ł dla nauczycieli niewy-
k,,łzalifikc,;::nyłi. oIaz coriliesięcznych konferencji
nauczycieli tr-"' ialnsch zespołórv przedmiotowych.
Róv,,rroczęśtlia, *ź 1954 rcku, rv szkole w Ś:-iglu, w
budynku ó-vł,c:;,;.:ej bursy zorganizo,;vał \,vzolcoilv,ą
praco.,vnie f iz;.3l,.*.h un^ lłzmą, w które j provradził |ek-
cje z fizyki i cileił:ii dla uczniów klas VI i VItr ze
szkół: Czer.:,,, ,]: ronikor,",o, J3ucz, Fcśi,viet:_o, Śniaty,
Stare Eojałc-łc i Przysieka, Stara, Icłeą tych lekcji
było n,auczsllie poglądo\de ,ijoprzez po}<azy i dcśrviad-
czenia, gd.lż szkaży nie posiadały dc tych przedrnio-
tów prat,ii: żadnych poll:acy nauko.wych.

Od 1958 roku pracltje ponou;nie rv Śn:iglu. Opraco-
wuje koncepcję podziału szkoły, r,.z której lekcje od-
byr,vały się vl 4 buili,nkach. Do pcdziału d_cchodzi
we wrześniu 1360 roku, Kierownilii.ern szkcły nr 2
prz;,, ul. Leszczylrskiej do 1963 rolru zostaje L. Mut-
czynski Następnie kieruje ,,jedynką", by w 1969 ro-
ku powrócić do ,,dwójki", którą kiaruje do 19?4 ro-
ku, kiedy to przechcdzi na emeryturę.
Jako kier-c=nik - ci_yrekicr szkół wykazał doskonałY
zm;r5j organize.cyjny. $/spćlłrganizo-,,vał pracoivnie
przećrl,ictorve i kiasoplaco,vvĘie, szkolny gabinet den-
tystyczny, przystoso"wał do potrzeb szkcly pi.zekaza-
ną willę przy u1. Leszczyńsliiej. Dbał też o poziom
zatrudąionej kad_ry nar_lcz}:ćieiskiej zachęcając ją do
poriejrnowa*ia studiór,ł i stwarzając naucz7cielom do-
kształcającym się dogodne vyarunki precy.

Przez cały czas pTacy ciydakt3,:z.ro-.;,rychowaw-
czej i ciganizatorskiej udzieiał się społecznie. Był o-
piekunenr druż3.n harcerskich a następ:rie aktywnym
człorlkiem koła przyja,ciół harcerz)r, Aktywnie d_zia-
łał rv kc:nitecie pomocv społecznej dopro-wadzając w
1976 roku do porvsiania klubu seĘiora. Pracował w
korciiecie opieki społecznej udzielającym pomocy po-
ił,racającyri: dc Śnrigla mieszkańconr z o-i:ozów przy*
musow-ej pracy, obozów jeilieci<ich, lvysiedlonym.
Prze-rod,niczył Społecznernu Funduszowi Budo-wy
Szkół i jniernató.,ry. Był bardzo bi,sko do rozpoczę-
cia w latach '60 budowy szkoły.,v Sxligiu.

Posiada bardzo wiele odzn aczeń, z których naj-
wyżej soJrie ceni: Krzyż Karvatrerski Orderu Odro-
dzenia Polski araz zżłte cdzne"ki: Foislriego Komite-
tu Pomocy Społecznej l Zl,łiązk:s Td*r-lczycielstłva Po1-
skiego.

Pan teon b{ulczyński ru,,śr,ód ucznió,w pozostaje
w pa_r,nięci jako :ł;zrnagerjący nauczyciel, wśród na-
uczycieli jako znakoruiity ł:edagog, doradca, y,/spenia-
ły przyjaciei"

Opracc."r;ał: H. Zbźer ski

J
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Ksiądz Prałat
WŁADYSŁAW
SWoBoDA

Władysław Swoboda urodził się 24 czerwca 1909

roku w Kaźmierzlr da.rn-y powiat Szamotuły.

Mając 12 Iat zdał egzamin do 2 klasy Państwowego
Gimnazjum lIumanistycznego im. ks. Piotra Skargi
w Szamotułach. Egzanin dojrzałości zdał w 1929 ro-
ku. W tym też roku rozpoczął studia filozoficzno -teoiogiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchow-
nym w Gnieźnie, a następnie w Poznaniu. Zostały
uwieńczone święceniami kapłańskimi I7 czerwca
1934 roku.
Pierwszymi placówkami duszpasterskimi były: Wy-
skoć polv. Kościan i Pniew-y, gdzie w marcu 1940 ro-
ku został aresztowany przez gestapo i uwięziony w
klasztorze Ojców Werbistow .ł Chiudowie, skąd zo-
stał przetransportowany do obozu koncentracyjnego
w Dachau. Koszmarny pobyt w tym obozie (z przer-
wą w obozie Gusen od sierpnia do grudnia 1940 r.)
trr,vał aż do !l9 kwietnia 1945. Tuż po r,ł,yzwoleniu ks,
Władysław Swołroda pełnił, przy ciężko chorych
współwięźniach, posługi pieięgniarskie. ),Tastępnie
podjął pracę duszpasterską w Poiskim Ośrodku Woj-
skowo-Cywilnym w Duisdorf - Bonn. Tam tez b;,ł
jednym z organizatorów polskiej szkoły i Polskiego
Oddziału Akademickiego, w którym umozlirł,iano
polskiej młodzieży ukończenie szkoły średniej z ma-
turą i podjęcie później studiów na uniwersytecie
w Bonn.

Pogarszający się stan zdrowia zmusił zimą 1946
roku ks. Władysława Swobodę do leczenia szpitalne-
go i poddania się zabiegowi operacji złamanej w Gu-
sen ręką capo przegrody nosowej. Po krótkiej re-
konwalescencji wrócił do Poznania, a następnie do
Pnie.ł, gdzie uczył religri lv nowo otwartym 1iceum.
Poczym powierzono mu zarząd parafii Ryczywół, a
w 1ipcu 1955 roku w Smiglu. Objęciu parafii towa-
rzyszyły nieccdzienne okoliczności, Część parafian
niezadowolona z decyzji biskupa o odwołaniu ze
Śmigla łvikarego Leona Kantorskiego, którego wi-
dziano jako przyszłego proboszcza (ks, dziekan Sta-
nisław Nowa}<, oJrłoznie chory zrzekŁ się tej funkcji),
od dłuzszego czasu okupowała 1rramy kościoła i dzie-
dziniec przykościelny broniąc dostępu przed kazdym
nowo mianowanym proboszczem. Najbardziej zacie-
trzewieni używaii siły fizycznej. Drogę do bram koś-

cioła ks. Wład"y-słarr-ol,,,i Sr,,,cbociz;e tororvali neutral-
ni w spolre parafianlc.
t lipca 1955 roku arcybiskup $/aientv D,vmek po\,vo-
łał ks. Władysława Swobode na siailo-.§isko pro'irosz-
cza w Śmiglu. Ingres - urcczyste -v,,ejście 

- do koś-
cioła śmigielskiego odbyl się w niedzieię 77 lipca
1955 rcku. Część parafian w bardziej 1ub rrrliej wi-
doczny sposób ujawniała srvoją niechęc do no-łego
administratora.

Ksiądz Władysław Srvoboda posługi duszpaster-
skie i czynności administracyjne wykonywał iv Smi-
giu prawie 30 lat, do momentu przejścia w stan e-
merytalny r,v sierpniu 1984 roku, w 50 lecie swego
kapłaństwa. Wraz z siostrą Cecylią, która prowadzi-
ła mu gospodarstwo i biuro parafialne zamieszkał
przy klasztorze Sióstr Klarysek obok kościoła p.-,łl.

św. Ducha w Pniewach.
Społeczności Srnigla dał się poznać jako człowiek

niezrvykle otwart5,, serdeczny i przyjacielski. Zaw-
sze uśmiechnięty, wyciągał rękę na powitanie i v;ręcz
prowckował do rozmol.;y. Dzięki świetnemu zmys-
łorł,i organizacyjnemu i głębokiej troski o powierzo-
ną mu w zarząd, parafię stał się jej najrviększym, jak
dotychczas w powojennej historii Smigla, restaura-
torem (restaurować w znaczeniu: odnarviać, odświe-
żać, odbudowywać).

Dvlukrotnie maioq:ano ]<ościoł farn},-, zainstalorvano
w nim nowe ż_}-r,andole i nagłośnienie, I(ościół \,lJvi]o-

sażono w nolle ławki i konfesjonały a zachrystię .,.,l

norve mebie, Wyremontorvano c]:gariy i pizywrócorio
do pierwotnego wygiądu kolumny na ołtarzu głól..l-
n; m. Wykuto nowe drzwi łvejściołve od strony uI.
F'arnej i powiększono łuk między nawą głó-Jną a za-
chrystią. Przełożono dach na kościele i przeprowa-
dzono częściorł,e remontv wieży. Załcżamo miedziane
rynny i odprowadzenie wód deszczowych do kanali-
zacji. Dziedziniec przykościelrry wyłozono płytami
betonowymi. Zabezpieczono okna witrazo-ń-e, spTa-
wiono ogrzewanie akumulacyjne. Generalny remont
przeprowadzono też w budynkach organistówki i ka-
techetycznym.

W kościele pw. śr,v. Stanisława Kostki przełożono
dach, zainstalowano gromochron, nalzucoifo now-e
tynki zewnętrzne i pobudowano nc\\,e stopnie zew-
nętrzne. Ustawiono nowy cłtatz z nastawą Chrysi,u-
sa Ukrzyżo"fianego, a obok ołtarza lej<torium. Zain-
stalowano oświetlenie eiektr-;czne i nagłośnienie.
Kościół wymalow-ano.
W kościele prł,. śrv. Wita rviezę na nowo pokr"vto goir-
tami, Zainstalowano odgronrniki i narzucono nowe
tynki zeu-nętrzne. Okila zabezpieczono kratami. Za-
konserrvorvano dret,-niane elementy kościółka. Do-
budowano do niego od strony wejścia drev,lniany
okap,
Kontynuorvano też rozpoczętą vrcześniej noclerniza-
cję cmentarza: wybudowano pomieszczenie gospoiiar-
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cze dle §r&barz;l, Tczpiowadzono sieć wodociągową
i pthlrCowa:lo styli;:o.,lralre studzienki. Uporządkorva-
no też, poprzez danie betonowego obramowania i ut-
rvardzenie ścieżki, krvaterę w której złożono doczes-
ne szczątki księży. Przeprowadzono też remorrt
l,vnętlza: kościół wyremontowano, założono oświet-
lelrie elektTyczne, przeprowadzono konserwację za-
bytko r,v;,g}-i oł,tat zy.

?e niervątpiiwe zasługi księdza Wład;,sława S-wo-

body dostrzegły władze kościelne obdarzając go ty-
tułem prałata w 1969 i porvierzając stanowisko dzie-
]<ana lv 1970 roku. Opracował: H. Zbierski

CŁalaĘle l ys tłjŁ ]lyró!ryonych :rganizac ji - _rv neę!. uu+ e rze

ffi §BffiffiŁE ffi§eY8zHEl
S:k*ła prorvadzi lekcje gry na instrumentach w

aii*.ie dziecięcyr-rl (6--10 lat) i młodzieżowym (10-20
1at).

liy uczęszczać Ca icj szkoł"v należy uzyskać pozytylv-
n;i -,.":;,::ik badań nrzydatności do kształcenia muzycz-
nego obejn:ującJv: sprawdzenie słuchu muzycznegc,
poczi-tcie r,r-in:u, pamięć muz},czną, predyspozycje do

r:a,:ki gly na określonym instrumencie oraz walul}-
ki ps;,,cho-fizyczne.
Kanćiydaci. na fcrtepian w dziale młodzieżowym zc-
bciviązani :ą do v.lykonywania przed komisją pi:zy-
goto.";,,a_nl,ch 3 ritrvcrów i przedstawienia ewentuai-
n;zch świadectw z poprzedniej nauki gry na instru-
n-iencie, Eattrania płzydatności kandydatów przepro-
lr,aciz*rte zostartą 23 i 30 maja br. w siedzibie szkoły
(Kościan, uL K. Kurpińskiego 3). Przedtem jeCnak
należy -"v sekretarciacie szkoły złożyć podanie o Frz},-
jęcie.

'W ch.łili oi:ecnej do klasy 1. uczęszcza grupa ucz-
niów z naszego terenu. Uczą się gry na: trąlikacir -
4 osoby, klarnetach - 6, fletach - 2 i po jednej oso-
hie na gitarze i akordeonie.
Lekcje zajęć umuzykalniających (wyrabiają słuch,
rytnrikę) - 4 godziny tygodniowo odby-rvają się rv

Śmiglu. Grupa ucząca się na klarnetach. (2 godz. ty-
godniowo) i trąbkach (1 godz. tygodniorvc; zajęcia in-
ci_y.widua,lne też ma r^r Śmiglu.

Gdyby \^/ l-lo,wym roku szkolnym v,-zrosło zainte-
resowanie rodziców i dzieci kształcei,rrem muz} cz-
nym poparte pcmyśin,vm przejściern badań przydat-
ności kandydatóvl, to możnaby pertraktować z dy-
r;kcją szkoły muzycznej, by przynajmniej zajęcia u-
rrruzykalniające (grupa minimum 12 osób) odbywały
cia rrr śmicl:l

LT,łażanr, ze należy wykorzystaó szansę i przy-
cj,i-,-lność d-.-rekcji obu szkół (tej muzycznej w Koś-
cianie i i::iszej śmigielskiej) oraz władz samorządo-
n-l,ch. iiiore opłacają dojazdy nau-czycieli szkoły mu-
zycz*ej do Śmigla. (H. z.)

Kr*rę§§<m p*§§eyinq
T[ kwietniu:
_. sporząCzono 5 wniosków do Kolegium,

wykroczenia drogowe ukarano B osób na Łącz,
ną kvlotę 60 złotych,

-- pouczono 33 csoby,

- interw-enioryano w 25 przlpadkach (1iczba inter-
wencji,,dornowych" niepokojąco wzrasta-H.Z.),

- za zły stan techniczny pojazdów zatrzymano 5

dowod ól,.z re j estracyjnych,
4.05.br. - ti:ieszkanka Nietążkowa z u1. Leszczyń-

skiej zgłcsiła, że wokół jej posesji kręcą się obce
osoby. Po przyjeżdzie poiicji, nieustalone osoby
oddaliły się vi niewiadomym kierunku.

5.05.br. - Nieiązkotvo, ul. Leśna: dwukrotnie inter-
weniowano w rnieszkaniu, w którym niettzeźwi
bracia r,vszczynali awanturę. Przeprowadzono z
nimi rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą.

6"S5.br. -- u, Śmiglu, w mieszkaniu przy u1. A. Mic-
kiełvicza po raz kolejny doszło do awantury mię-
dzy mężem a nietrzeźwyrri żoną i teścio.łą. Stro-
ny pouczono.

8.05.br. - w godzinach nocnych mieszkanka ul. J.
Kilińskiego ."^l Śmigiu zgłosiła, że nieznane osoby
dobijały się do jej mieszkania. Po płzyjeździe pa-
trolu, nikogo nie zastano.

10.05.br. - pijany mieszkaniec Rokosovla nachodził
byłą żonę, przeby,.,^lającą na }eczeniu w Wonieś-
ciu, wywołując awanturę i zaklócając ciszę noc-
ną. Sytuacja powtórzyła się następirego dnla w
godzinach rannych. Wniosek do Kolegium,

10.05"br. - w Czaczu, w trakcie mijania się samo-
chodóvr, spod koła ciężaror.,,ki ,,rvystrzelił" ka-
nrień wybijając przednią szybę w sarnochodzie
dosta.,vcz.vm.

12.05.br, - nietrzeźlvy rrlieszkaniec Karśnic wywo-
łał arvanturę donową z żoną i córkami. Przepro-
rvadzono z nim Iozmowę ostrzegawczą.

13.05.br. - rv Czaczu na skrzyżowaniu ulic z trasą
E5 rv czasie niesprzyjających warunków atmos-
ferycznych - intensyvrny opad deszczu - na tył
przygotowującego się do skrętu w lewo, jaclącego

od strony Kościana malucha, najechał inny ma-
luch, który nie dostosował prędkości do panują-
cych warunkórv. Sprawcę ukarano mandatem 20

złotowym.
13"05.br. - międz,v Robaczynem a Starym Bojano-

rvem kierujący naiuchem nie zachował należy-
tych środków ostrożności, wpadł w pośiizg i zje-
chał do przydrcznego rowu po lewej stronie dro-
gi. Wyjaśnienie sprawy rv toku.

iiieiorł,njk Posterunku Policji Lokalnej
st. sźe,rz. \Yiesław Tercze,wski
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Obrady Gminnego Związku RK i OR
\r,/ dniu 3 maja br. w saii klubowej Centrum Ku1-

tury vi Sniglu odb.vło się zgromadzenie sprarł,ozdavł-
cze delegatów Gminnego Związku Rolników, Kołek
i Organizacji Rolniczych w Smiglu. Na 55 rvl.bra-
n-lch w kółkach delegatórv, obecnych było 28, a wie;c

tylko 510io.

Zgiomadzenie otrł,orzył, a następnie przewodnicz;rł
cł:rac]"cni piezes Jan Pietrzak. Gośćmi zglomadzenia
bylr: burmistrz Jerz.v Cieśla, prezes Wojewódzkiego
Zl,łiązku RKiCR lv Lesznie },{arian Kasperski. d;l-
rektor banku rł, Śmiglu Jerzy Wojciecholvski, spe-
cjalistki z Ośrodka Doradztwa Rolniczego ,"v Lesznie
Urszula Bulińska i Maria Stachowiak oraz wetery-
narz Tadeusz Grygi.er.

Sprawozda.nie z działalności GZRKiOR w Smiglu
w roku 1994 złożyŁ J. Pietrzak. Związek ztzesza 2!
kółek rolniczych i 5 kół gospodyń wiejskich, Gmin-
ne Koło ifodow-ców i Producentów Bydła oraz Przed-
siębiorstwo Produkcji, Handiu i Usług Rolniczych
Spółka z o.o. ,,Śmigrol". Na dzień dzisiejszy organi-
zacja posiada 422 członków. W minionym okresie 22
osobowa Rada odbyła 10 posiedzeń, natomiast Pre-
zydium Rady - siedmioosobo\Ą/e - spotkało się i2
Iaz}/. Podjęto 1 uchwałę dotyczącą ustalenia składki
człcnkowskiej na 1995 rok"

Frezydiurn Rad;l było inspiratol:en działalności
gminnego zr,,,iązku i tak międz;z innymi:

- organizacji ,,Św-ięta Plono.ł";

- pomocy przy uroczystościach obchodach jubile-
uszowych w KGW;

-- organizacji wycieczek specjalist5lc2nr.n - 
jed-

na do Poznania na ,,Polagrę", druga clo Leszna
na imprezę oświatową: ,,Wsz.ystko dla rodzin_v";

- szkoleń specjalistycznych rv okresie jesienno 
-zimowym, których tematyka była ukierunkowa-

na potrzeby naszych rolników.
Z inicjatywy Gminnego Koła Hodowców j Producen-
tów Bydła zorganizowano dwa szkolenia.
W obronie i,nteresów rolników w negocjacjach cen
buraka cukrowego brał udział aktywny członek Pre-
zydium Rady p. Henr;.k żak, Mocno zaangażowany
członek naszej Rady, p. Zygmunt Konieczny, zajął
się dystrybucją materiału kwalifikowanego 

- sieir,-
nego i sadzeniakowego.

DIa członkiń KGW zorganizowaliśmy dv,ie lvyciecz-
ki. Uroczyście obchodziliśmy jubileusze: 35 lecia
działalności Koła Gospodl-ń Wiejskich rv Nietązko-
wie oraz 30 lecia Koła Gospod5-ń Wiejskich lł, Spła-
wiu. DIa członkiń przeprorvadzono pokazy żyu,ienio-
we, Z okazji obci-rodo,ł ,,Srvięta Plor-ró,ł" w, nas;zej
grninie koła gospodyń rviejskich przygotol,vały rł,ień-
ce.

Gminny Związek u, dużej mierze korzvsta z wszech-
stronnej porxocy Przedsiębiolst,lva Produkcji Ifandlu
i TJsług Rolniczych ,,Smigro1".

Na wniosek Prezydrum Rada podjęła Uchrł.ałę
odnośnie wysokości składki członkorł,skiej na rok
1995. Motywacją tak wysokiej zwyżki tej skłaoki jest
rea}izacja ambitnego planu działania na rok 1995.
Spraw-a ta szczególnie omawiana była na zebraniach
sprawozdawczydn w kółkach rolniczych i kołach gos-
podyń wiejskich, gdzie w sposób zdecydor,vany za-
aprobowano wysokośc tej składki i proponowany
plan działania.

Trzeba zaznaczyć, że Gnrinny Związek Roiników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Smiglu funkcjo-
nuje sprawnie dzięki dobrej wspóipracy z Burnris-
trzem i Zarządem Miasta i Gminy. Również dobrze
współpraca układa się z takimi instytucjami jak z
Urzędem Miasta i Gminy, Przedsiębiorstwem Pro-
dukcji Handlu i Usług Rolniczych ,,Smigrol", Ośrod*
kiem Doraciztwa Rolniczego w Lesznie, Bankiem
Spółdzielczym w Smiglu, redakcją ,,Witryny Slni-
gielskiej" i Centrum Kultury w Smiglu. Należy nad-
mienić. że ta aktywna działalność Gminnego Związ-
ku była możlirł,a dzieki wspołpracy z wyżej wymie-
nionymi jednostkami, którą koordynował pracownik
naszego biura.

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej złoży-
ła p. Aniela Kołacińska. Komisja odbyła 3 posiedze-
nia i 3 kontrole gotowki w kasie. l{iezgodności nie
stwierdzono. Działainość Gminnego Zl,r,iązku oparta
jest na składkach członkowskich, którycir rv 1994 ro-
ku zebrano 24.830 tys, zł i finansowaniu z innych
źrodel m.in. z Urzędu Miasta i Gminy. W grudniu
stwierdzono niedobór płatniczy na bieżące wydatki
w wysokości 5 milionów. Pokryto je z wpływów za
biiety na zabaw-ę sylwestrową. Wierzycielom kwotę
zr,,,rócono 27.02.1995 r.

,,Konisja nie ma zasttzeżeń do prowadzonei doku-
rn,entac ji finansowe j jak również do całokształtu
działalności Gminnego Związku'' - stwierdzono w
zatlor'lczerl iu sprawozdania,
Przed dyskusją przedstawiono następujący plan dzia-
łania na rok bieżący:
1. Obrona interesów rolników.
2. Przekaz informacji rv zakresie rynku zbytu.
3. Organizorvanie szkoleń i wycieczek specjaiistycz-

nych.
1. Wspołpraca z jednostkami gospodarczymi.

5. Pomoc p]:zv olganizorvaniu ,,Święta Plonovl".
6. Gminn.; Zlł,jazek będzie łożył duży nacisk azeby

w nasż]vm środor,visku pano,rv&ł ład, porządek olaz
kultura chrześcijańska.
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1'i dvskusji porllszono następujące sprawy:

--- oi,ganizację Co;;lnek przez jedno z kółek ztzeszo-
nych rv Z,""iązku. Proponor,r,ano by było to l(ołko
Rolnicze w Nietążkowie;

- v.,cześniejszego przystąpienia do rozprowadzani.a
nateriału kwaiifikacyjnego: siewnego i sadzenia-
kowego. Proponowano zorganizować wycieczkę do
producenta ziarna sierłlnego do Smolic i tam, bez-
pośrednio, bez pośredników, zamówić materiał
siewny.

- jakie jest stanori.,isko Gminnego Związku w spla-
r,vach podatkor"rych, cen usług żniwnych, poży-
czek bankov,,ych.

irla podatki w gminie mamy wpływ przez naszych
radriych, na ceny usług żniwnych w ,,Śmigrolu" też.
a}e trzeba pamiętać o stosunku ekonomicznym - od-
powiedział J. Pietrzak. J. Wojciechowski dodał, że
jest kredyt su§zowy a w najbliższym czasie zostanie
uil,-tchorniony na materiał siewny, paliwo i pasze.

Radny, przev,,odniczący Komisji Rolnictwa Henryk
Zak porvie.;1"ział, że 9 1y__1-5okości podatku decyduje ca-
ła rada. Ale rvpływy do budżetu też są ważne. Oś-
wiadczvł, że jest zwolennikiem podatków, ale winny
one \,r' innej formie wrócić na wieś. A jakie na
v,,si&ch są potrzeby świadczą ,,koncerty życzeń" przy-
słane do Rady przed uchwaieniem budżetu:

- zotganizowania spotkania z przedstawicielem cu-
1,ro-,r,,rr' i m1eczarni ieszcze przed żniwami by ne-
gocjorvać ceiiv. Jozef Kozica, członek Rady Nad-
zarczej lv nleczarni powiedział, że zo-<tała pod-
i-iie::iona cena skupu m}eka (,,przerł,.vzszam,v Gos-
siyń"), ale lvzrosną wymogi skupowanego mleka.
Rolnicy - producenci mleka - mogą się zaopa-
trzyć w chłodnie, które kosztują około 60 milio-
nów (przechodzone hoienderskie - 30).

-- vlłączenie w skład Rady przedstawiciela Kołka
Rolniczego ze Starego Bojanowa. Jednogłośnie
wybrano Pawła Dorynka, Jeden z rolnikow zwtó-
cił ulvagę na widoczne gołym okiem bogactwo

powstałe ,,na naszych plecach" wyrażane m,in, w
budow-nictwie mieszkalnym. Pomnaża je też państwo
zwalniając or1 podatku w przypadku zakupu środkórł
produkcji. Jeśli buduje pałac to lveźcie pod urł,agę
ile płaci do gminy podatku, ilu zatrudnla ludzi, kto-
rzy nie stoja rv opiece społecznej - porviedział J.
Cieśla.

Delegaci wykorz.vsta].i obecnośc bulmistrza J. Cieśli,
którego pytano m.in. o :

- płacenie podatków, a przede wszystkim: kto ich
nie pła_ci,

-- co dalej z telefonizacją gminy (czekamy na decy-
zję z Warszal,vy),

- dlaczego l-sz.vstko się robi rv mieście (wysypisko,
oczyszczalnia, chodniki), i jeszcze tanie j mają
nrieć telefony?

Wysypisko i oczyszczalnia nie są tylko dla mias-
ta. Gdyby wysypisko było z}okalizowane na dru-
gim końcu gminy i miasto by tam musiało wozić.
O jego lokalizacji zadecydov,rał teren. Na to wy-
sypisko śmiecie mają dowozić rł,szyscy. Podobnie
do oczyszczalni będą dovrożone nieczystości płyn-
ne z całej gminy. Wode sami sobie zatruwamy.
we ,łsiach, które są wodociągowane studnie za-
mienia się ..v szamba(l). Szamba budujelr1, bez
dna i dziś cic:;zvmy się. ze nie musi.my wyw-ozić"
Kiedyś to r.^,,szystko rvypi jem_v.

Zamykając obrady J. Pietrzak wyraził ż,vczenie
by kółka rcllllcze wzorem kół gospc,J_yil r.viejskich
ozywiły si,vą ciziałalność sprzed 10 1at. ,,lrTiech kazda
organizacja robl, to, co do niej należy. A Gnrinny
Zwtązek beCzie tymi działaniami, koordynował".

(H,z.)

KOf\rCEftY
ZA,PEASZAMY NA KONCEEiT UCZNIOW
PA]{STWOWEJ SZKOŁY MUZYCZI,TEJ

I STOPI{IA W KosCiANitr
który odbędzie się w sali widowiskorvej

CEI{TRUM KULTURY W SMiGLU
1 czerwca (czrvartek) godz. 17.00

Wśród r.vvkonawców m.in, uczniowie z naszego

terenu. W imieniu organizatorów

sERDECZNlE ZAP RAsZAMY !! !

Redakcia

a,Ęaaa<'i <).}l.ł< i

Urząd Stanu CEwżlnego u; śmtglu uprzejmie i.n-

formuje, że u-lolę tostqpźenża u zu:iqzek małżeński
zadeklaroual,ź:
10.06. - Palł KrzEsztoJ Sźkora ze Smźgla ż Panź

Vźoletta Mźerzgńska z Paladoua,

- Pan Darźusz Stephan ze Spłausia i Panż
Alżna Bqk ze Spłatnia.

Zastępca Kierownika USC
Danuta Rotaiczak

ffi

§przedam dział}rę budol,vlaną * pow. 12$0 m,

Poladowo 58. Wiadom. R1-1.chocice, ul. Poznańska 25.

aa<)i}aoai)aa<raaa

Kupię magiel skrzynior,vy na wałki

Stare Eojanowo tel. 260lub 227
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z. PRĄC BeffigĄDU
Foslłl]ze*ie ,w einilr i0 lnaja br. odbyło się w śił,iet-
lic;, ią,lg;.i.iej ,w lrri3--siece Starej I.

Przeciiem jednak Zarząd ustosui]kował się do trzech
w,irioskó-,"v złożonych przez właściciela cegielili w
Prz-r,3i.j.. lrolskiej Cctyczącyclr przesunięcia ierminu
płati-lości pilCstkolvych. Wnioski załatwiono odm,orv-
nic.

srł,ie'olica łviejska w przysiece starej t jest biiź-
niaczą do iej w 9Vrriziszervie! Co prawda pomiesz-
czenia na piętrze jeszcze nie są wykończone, ale sala
i jej zaplecze kuchenne, mirrro tego że jej oficjalne-
go otwarcia jeszcze nie było, już funkcjonuje. Spo:
koji-rie mozna zo]:ganizo,1vać imprezę na 120 osób, ty-
1e },.olr.iein zaplecze kuchenne ma pięknej chodzies-
kiej zastarvy siołowej. Swieilicą ciysponuje Rada So-
łeclra, a jej gospodarzem jest p. Franciszek lvilgdał.

Przybyłych członkó-u.r Zarządu i sekretarza Vy'an-
cię Jakubor,.;ską serCecznie po-łitał sołtys p. Andrzej
Biały. Zaznaczył, że obecny miał też byó v",ójt gminy
Kościair Henryk Bartosze,,vskt, ale w w-yniku ,,ka-
lenclarzcrvych" nieporozurnień, nie przyjechał.
Sołt; s poinformował, że Rada Sołecka zapraszając
Zarząd chciała uloczyście (oyła lainpka szampana)
zalir_:fiezyć tetrefonizację vu,si i uzgodnić z Zarząd,errl
plogram inv,lestycji w tej wsi, z ktorych na pian
pierłvszy \,vysul/va się rłlodociągorvanie.

\Y lipcu 1993 roku powołano Spr;ieczny Komit&
Telefonizacji Wsi w składzie; przet,,c;iniczącv: A,
Biały, sekreiarz Leon Kozak, sira.ri;i:ii, R1,,szard Stro-
żyński, członkowie; Ron-ian Cicjlocki l Aic;z1- Szczer-
bal. Urnowa wstępna obejmorvaia ieiefr-,liizacje li-si
Frzysieka Stara I i II oraz Przy.sieka Poiska - łącz-
rrie 75 abonentów. Do telefonizacji zglosi}r. akces
dwie sąsiednie wsie - z gminy Kościan - 

'l\ iCzi-
szewo i Ponin, które nie przystąpiły c1o ieiefcnizacli.
gdy zakładano telefony w ich gminie. Łącznie teie-
fony potiłączono 724 abonentom.
Ogólna wartość przekazanych teiekotnuni.l<acji Fo}-
skiej urządzeń teiekornunikacyjnych wynosi 9ż,390,5 i
złotych.

T,I.:lież,v podkreśiić, że całośc piac łącznie z -wy.jazda-

rni dc Warsza*loiy i ,,pukaniem" do Agencji Restri;k-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, społeczły komi-
tet .lziął i}a swe barki.

Fodobnie realizuje wodociągowanie wsi. Z tym
ze vroda jesi problemem dwóch gmin, bo chcąc ją
piolvadzić z hydlgio.ni w Frzysiece Polskiej naieży
io uczynić w gruntach przynależnych do gminy Koś*
cian, ktora z ]<olei z iego rurociągu mogłaby zaopa-
try-,rzać vv, wodę osiedie domków jednorodzlnnych
przyiegłych do ,,naszej " granicy. (Stąd była pożą-
dana obecność wójta gminy Kościan).
I{ajiepiej byłoby, gdyby grnina Kościan wybudowa-
ła rurociąg do naszej granicy, gdzie założony byłby
rvodorrlierz i my budujemy go dalej, rozprorvadzając
,wodę d9 poszczegóinych zagród wiejskich.
Problem jednak jest w tym, że byłaby to najbarclziej
obciążona hy drofornial

Czy rriusirr:,y dawać woclę do Kościana? padła su-
gestia. Przecteż można pominąć budowę rurociągu
przez teren grniny Kościan i wodę pobierać z ujęcia
Stadnini Konil Uniknie się wćr,vczas .,przejścia'' pod
tcram,i] Będzie taniej i sz"vbciej, t;,m bardziłj, że
komitet juz zakupił lur5r g długości 1,5 km (potrze-
ba jeszcze na 2,5 km).

Trochę zmartwili się Członkowie Rady Sołeckiej,
gdy na pytanie: co Przysieka dostarrie z gminy łv
t;.m roku? usłyszeli, ze nic. Co tuiaj ludzicirr po,wie-
cizieć? spytał się sołt"vs, Burmistrz odpo.wiedział, że
Komitet łYodociągorł,ania Przysieki Stalej i jest naj-
bardziej zaa§-anso-1\-3ny w pracach: ina d_okumenta-
cję. są uzgocinienia i już zakupiono część rur i r,v pla-
nje ria rok i996 poi.,,inien się znaleźć na 1 miejscu.
St,n,ierdzenie sołtysa, że przy telefonizacii ,,... nas
rzucoilo na głęboką wodę, ale mieliśmy żólie czepki
i :;arni sobie załat-łJ,liśmy" napawa optymizmenr i cla-
j:: i,.:dzieję, że pod koniec 1996 roku Zarząd, z::łw
p.l:"1edzie ci.o Przys;ieki,., na otwarcie wiejskiego wo_
cił;;ągu.

(H. z.)

Dzięki zabiegom Przewodniczącego Ęady *_ §li telef ołti zac;oi krok do przodu
(szczegóły w następn}im numerze ,.\V S'')

ła+ó§ra§4+i}.a++}F+§c..oa ++raę9+o?łł6+e+}}++€+++*ła<}6§§.*

ZESPOŁ MUZYCZNY I-OSOBOWY
(D w,esela,

€ wieczorki
O dancingi
ROBERT OLEJtIIK

64-030 S m i gie l, ul. E. Grzeszkorvej 17
tel, (0-65) 180-111 u,. 670

}§++a.ó§aa3+aoła.+o9{ -+ś

ItUBTowNiA PIELUCH DZiECIECYCH
,,§ANDRIA,,

w,Slnigiu prz; ul. Farnej 18 (dzivonić)

czlTir,a cd godz. 8,00 - 16.00 tel. 402

Polecą szełolii rł,,ybór towaru po cenach
konkurencyjnych

B
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Szachy
V{ dniu 7 maja 1995 r., odbyła się II Eliminacja

Wojewódzka do półfinału Mistrzostw Poiski w sza-
chach juniorów za rok 1995. Impreza ta została or-
ganizowana na zlecenie Okręgowego Związku Sza-
chowego Leszno. Organizatorem była Sekcja Sza-
chowa Wieża Smigiel przy Centrum Kult,;ry w Smi-
glu, przy współpracy Szkoły Podstarvowej Nr 2 lv
Śmiglu. W otwarciu eliminacji uczestniczyli zapro-
szeni p::zedstawiciele władz rniasta i gminy: Prze-
wodniczący Rady Miasta i Gminy p. Jan Pietrzak,
Zastępca Eurmistrza p. Henryk Skrzypczak, Prze-
tvodnicząca komisji spraw społecznych Rady Miasta
i Gminy p. Alicja Ziegler oraz Dyrektor Centrum
I'rultury w Śmiglu p. Hubert Zbierski.

Otwarcia imprezy dokoirał zastępca burmistrza p,
Henryk Skrzypczak. Udział w turnieju brała mło-
dzież z 5-ciu sekcji szachowych: ,,Hetman" Wscho-
Wa, ,,Tęcza" Kościan, ,,Wieniawa" Leszno, ,,Wierzb-
no" Rydzyna oraz ,,\ilieża" Śmigiel, którą reprezen-
towało 13 juniorek i 10 juniorórv. Ogółem startowało
51 zawodników. Najlepszymi okazali się:

Juniorlłi:
Monika Hadyniak
zCobyła 6 pkt. z 6 partii, Tęcza liościan

Agnieszka Rutkorvska
zdobyła 5 pkt. z 6 paitii, Wieniawa Leszno

Magdaiena Sadov,lska
zdobyła 5 pkt. z 5 partii, Hetman Wschowa

Juniorzy:
Szymanowski Wojciech
zdobył 6 pkt. z 6 partii, Tęcza Łiościan

Kajzer Tomasz
zdobył 4,5 pkt. z 6 partii, Hetman Vy'scholł,a

Wojtowicz Adam
zdobył 4,5 pkt. z 6 partii, Wieniawa Leszno

Juniorki z ,,Wieży" Smigiel Kasprzycka Anna. Bu-
kowska Anna oraz Pilch }.,{agdalena zajęł;., dalsze
iokaiy:6,7,9.

Juniorzy: Primel Łukasz, Wojtko.,viak }Iaterrsz rlaz
Jaskulski N[arcin B, 11, 12 miejsce.

Zakończenia turnieju szachowego dokonał p. Dy-
rektor Centrttm Kultury Hubert Zbierski v,zręczając
dyplomy i nagrody książkowe.

Serdeczne podziękol,.,ranie składam pracownikonl
szkoły za uCzieloną pomoc w organizacji rlekoracji
auli oraz panu Edwardowi Pa.łlickie:rti,ł za obsługę
komputera.

RóTnan Borou,:skż
Instruktcr Sekc ji Szachl.;..ve j,,li"ie:ą"

Przełaie
6 n,laja z okazji Dnia Zwycięstwa ne.d hitlerow-

skim faszyz:rnem ivliejsko-Gminna Rad.a Sportu, KuI-
tury Fizycznej i Rekreacji w Smiglu pod patrorratem
Związku. Ko:nbatentów Rzeczypospolitej Polskiej i
B;,łych,,Vięźniów Politycznych Koło L{ieisko-Gmin-
ne Śmigiel zcrganizowała I GTWABTE KRAJOWE
BiEGI PĘZE]ŁAJOWE ZWYCtrĘSTIT/A W SitiIGtU.

Trasa biegu, jak na przełaje przystało, była bar-
dzo urozmaicoila, zawierała liczne odcinki podbiegów
i wiodła przez park, teren wiatraków i polnymi dro-
gami.

Muszę st-rierdzić, że zainteresowanie biegiem ze
sirclry kibicór,v - mieszkańców było bardzo słabe.
Nie dopisaii tez zar,vodnicy ze.., Śmigla, a szkoda.

Na poszczegóinych trasach zwycięzyii:
1. Mężtzyźni, lE tys. nretrów. Startorł,ało 11 zawod-

ników. Trzy pierwsze miejsca zajęli:
1. ItTiiiołaj Konstantino.,v, 2. Parrleł Barszowski,
5. Jerzy Janowicz wszyscy LKB ,,Amator''

Leszno.
Całą trasę przebiegł tez mający ?5 1at Edward
Kusik reprezentu jący LZS Błctnica.
,,Nas" reprezentorvał jeden zawodnik: Michał
Szkudlarek.

2. }{ohiety, 5 tys. metrów. Startowały 3 zawodniczki;
1. Magdalena Gronostaj -- ,,Sana'' Kościan, 2.
Patrycja Szymanor,.rslra - ,,Krakus'' Leszno, 3.
Ewa Kostrzelvska - ,,9arla'' Kościan.
Śmigielanki nie startol,,iały.

3. Dzie,,vczęta do 1§ lat, 3 tys. metłólv. Startowało
6 dzie-wczat: 5 z l(iucze,ła i 1 ze Smigla.
Trzy pierrvsze n:liejsca zajęły: 1, Patrycja Tom-
czak, 2. Angeiika Kulus - obie ze szkoły pod-
staw-ovlej ir,, Itiuczeirrie. 3. JcannaBrzeziewska ze
Śmigia.

4. Chłopc3- cjo 15 lat, 3 iys. metrów. Startowało ].4
chłopcór.r - ń-sz,vscy ze Śmigla.
i. Karoi i'farciniak, 2. Par.veł Szudra, 3. Tomasz
Ła.,t,niczak, l,. },llarcin Adam,ek, 5. Marcin Ajch-
ler, 6. Tomasz l{owak.
Zlłvcię73y pcsi:czególn_ych biegów otrzyrnali pięk-

le pucirary, które viręczali: burrnistrz Jerzy CieśIa,
Przewod_niczący Rad,;, l\,fia"sta i Gminy Jan Pietrzak,
przer,liodniczący GR§KFiR Leszek Balcer i dyr. Cen-
tiunr Kuitury w Śriigiu l{ubert Zbierski. Pozostaii
zawodnicy - nagrody Tzeczawe i dyplomy uczestnic-
t,ła. wszvstkich uczestnikóvz poczęstowano skrom-
nvnl i),, i-lkit.m i napo.}anri.

D.ił;iri zaarigażc-łłaniu członków GRSKTiR, dzia-
łacz,y ,,?r:gcni 1929", pracor,,,ników Centrum Kultury
i siłź.i.;1,- z,lrolł.ia przełaje przeprowadzono niezwykie
-- - ^.. -,.; ^:,,. ć1, jilr. 

@.Z.)
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KoBarstwo
j:k już pcriawe.lisiay w poprzednim nume rze, 13

maja przed Ceriti:url Kultury lv Srniglu zakończył
się ili etap Cgóiiropolskiego Wyścigu Kclarskiego
,,PO Zieił-i Leszcz;,,1i5Ęiej". Prav,lo startu w .:im mieli
zawcd:ric3l irategorii junior młodszy posiadający -waż_

n.ą iicencję^ Do ,ł;,-ścigu zgłoszono zawcdników z ca-
lej Polski: Corzc-ova, Kalisza, Wałbrzycha, Dzierżo-
nio,,ła, lJydgoszczy, Foznania, Strzelc tr(rajeńskiclr,
Gostynia, Szczecina, Zielonej Góry,..

Na metę trzeciego etapu v,,jechała duża grupa za-łoC-
ników. To był rnor:rentj - i juz ich nie byłolil

,,Dl7ży" wyścig poprzeciził ,,mały", w którym star-
tov,lały dziecl ze Srriigia. ]rTa trasie od Centrum Ku1-
tury w Smiglu cio l,Iorvejwsi ścigaii się (nazwiska rvg
koiejności zajętych nriejsc) :

Chł*pcy z klas V: Łukasz Konieczny, Eryk Kaczlna-
rek.

Dziero,,częta z kias ViI - VIIE: Agnieszka Wojcie-
chowska, Aga,ta Stachow-iak.

Ćńiop"y z klas VlE *Vi§i: Toria:z Ła-łniczak, Krzy-
sztof Mania, łariusz łVczniak, Radosław N{aje-r",-
ski, },{icliał Augustyński, Da-;id Eartosik, Kami1
I"ńajorczyk, Norbert Stain, },{ichał lr{ikołajczak,
Tomasz Frąckor,viak

Drvóclr pier-*,,szych z każdej gi-,_ipy l ostatni zaurcd-
nik otrzymali symboliczne fajai]so.lr. i;;.rcharki, po-
zostali zaw-odnicy 

- łakocie,
Oba vryścigi sęclziorval,i : Tlłzłs Okręgowego

Związku Kolarskiego ,,v Lesznie - sęd;,:,r i<o1arski
Jerzy Augustyński i wiceprezes OZli -;e Yrociarviu
.- sędzia kciarski Zofia Stasiak.

Z przykrością odnoiowuję, że widzórł, na tnecle
było jak na lekarst-wo. A przecież był to w.vścig o-
gólnopoiski! Czyżby wystraszyły icii stlugi. paclaji;-
cego deszczu?

|)1. L.)

Teffiis
W dniach 13--14 maja br. tenisrści sioioivl LZS

,,Polonia" Śmigiel, ucze..tnicz)ii w turnieju i_larażo-
wym o wejście do I1 1igi męż,czyzn. Foq-róciii v,, iii-
norowych nastrojach, gCyż awansu nie uz,v;skaii. F,-7-
ło to już ich drugie z rzędu podejście do tej kia.:"_,;

Iozgry-,ffek. Oto skrót przebiegu rozgrvl..,ek: w- pie,,l,,,".-
szvm spotkaniu pc ł-.aldzo zaciętym i dran^lat;-cz1l\,Ęl
pojedynku ,,Polonia" Smigiei u_legła ,,Slęzie" Wro-
cŁa,łł 4: 6; lrr drugim rneczu przegrała z gospodaizenr
turnieju ,,Odra" Głoska - !i:ięginice 2 : 8. Po ti,,.,ióch
przegTanych meczac}r ,"v zlviązku z c],l-tzyGli łrc:_:ziłłł-ti
pobytu i brakiem szansy na miejsca premicwatre a-

wansem, kierownictwo LZS ,,Polcnia" i ,,Spółdzie1-
ca" K.ob;riin zrezygnowała z dalszyc}i rozgrirą,€ii. ł3
II 1igi weszły drużyny ,,Ślęza" Wrocla,l,y i ,,Cdla"
Gicska - Księginice.
Dorobkiern punktowy::: zav,rcciriicy LZ},,Folonia,"
ociizielili się następującc: Rorualr Jankowski 1,5-0,5;
Aa,łrn DuCa 0,5-0,5; Grzegorz Siacholviak 1,5-0,5;
Tadeusz Kozło,,vski 0,5-0,5. Zawodnikami rezei.łc-
,wyr;i b-:.ii: Sła.wcrcir Kamiriski i i:,.,{arek Maśiei<. Iiie-
rownikiem ciruż;vny LZS ,,Poioiria" Smigiel jest p,
Iiezimierz MaśIak.

ZarząrJ składa sercleczne podzięko-+ratrie spo,1sa-
i:orn w;;jazdtł, a b)rii :rirci pp. Zbigniew Cirudak,
Zygmurit Sirózak, "ian Lisiair. Ryszard Fornaiik.

@ffi
INFOR,MACJA

KOMEND.ĄNTA GMINNEGO
STRAŻY POŻARNYCH O ZĄWGDACEI

sP oĘE, ow o- P oŹ ARFJiC ZYCH
MIAST'A I GIą/IINY SMIGIEL

W ciniu 14 maja br. odbyły się Gneinne Zawody
Sporio-,vo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu },{iasta
i Gminy Śmigiel.
Wzięły v,u nich udział 24 sekcje z 12 jedncstek OSP,
Zau,ody odbyły się na stadionle KS ,,Pcgoń 1929'' w
Śmiglu, a towarzyszył in: przemaisz strazaków i or-
kiestrv dętej OSP plzez ulice miasta.

R.vlvalizacja jeCnostek zakończyła się następrrją-
cymi r",rynikami:

- r,v grutrlie ItrI - powyżej 18 lat
1, Żegrówko 118,0 pkt.
2, Czacz 123,4 pkt.
3. Robaczyn 124,0 pkt.
4. Sierpc.ło 136,4 pkt.
5. Spłarvie 141,4 pkt.
6. Nietążkowo 145,2 pkt,

- w grupie tr A _męskiej 12 _ 15 lat
1. Żegrórvko 206,9 pkt.
ż. }.,i[achcin 216,8 pkt.
3, St. Eojanor.vo 224,0 pkt.

- ę, grupie I A - żeńskiej 12-15 lat
1. St. Bojanowo
2. żegrówko

Fundatorem nagr-od b;.ł Urząd Miasta i Gmi*y w
Śnigiu, Pragrę złcż"vć podziękowanie dia Zatządu
Kiubu Sportov,zego ,,Pogoń 19ż9" za miłą i o-vyocną
-v.zspółpratę plźy clgenizacji za.wodów.

Kotlendant Gminny Marian Graczyk

],n
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INFOBMUJtr SZAN$WNYCH P"T. KLg$NEÓW, Żu PRZYJMUJE ZAMoWIENIA NA:

TwzĘEtELE ULE B*ŻNEJ Wi§LKO§CI,
§APYLĄCZĘ FGl9§iB{}ĘĄ i FAPfrYKt oE&E E}§ITOMOFAGI

zapra§u amy od S,*$-17.&S, scfu6lydo14.0B

{s SP§ZHE}AŹ RATALNIL sPRzĘTU M§CI-IANICZNEGO

o f e r u j e m y:
€ GP.Z§IBNFE FiECZ,ĄRKI RĄS PoL_

SE§ECE{, E{i§ZFAŃSi{3CI{ i WŁG§KECĘ{

€ FOLI§
€ NAsiGl{A KąAJowE i ZAGF.ANICZN=

€ NAWOZY FŁYNNE i SYPKIE

@ NA§ąuĘDzlA. i SPRZĘT OGRODNICZY

€ §gopr<l Do PRODUKCJI PIECZARKI
€ §&EHWKA i KRZEWY owocowE

i OZBOBNE

€ Śnonxr ocHRoNY RosLIN

{:,-_i. j-: _Ę,,- Ęy ł,r, .ą {,, i, .1

. .j ="Łi -.;lt:: t; d€ii .. j

Uc:tric.,..,ie klas1, I r 1i rllecliatli}<i po;az,-low s.,.-

rlcchovrych z,slrchor:"awc.;j]]i Zasa,di:i,;zej Sll;ci1"
Zawodowej vr Śrnigiu skłacia.ją ;oodzięko.łania rze-
mieślnii--om za pomoc rv dofinansolt,aniu,.v"vci=ł:ll,-i
szkolaej do fabryki sar::cchodó-w ,,Fiai - Autc -']n-la*d" r,,, Tycirach.

Dzięki nit:. .i:łociziez rrcgia zobaczyć ja,k ijri.;rii:j,'i
p1-ociukc j a :,.,,i=oc jiodói,,,,. C it:q ec ei: io " cl,,,.l z-,.ł, ecl;lir
Fesl:id Sia.l:c-Żr-.,,,,iec,ri. Wrażetria z ,.,,-,. Ijj.eczki n.1

6]]i.l3g 2r:stana \,, parrliqci.

Dziękujemy Farrom:

-- i];delłszo.vi Drgas*lvi -- Mecha;iiiił ij",jazclc,,,.l.
i.,']i,:iriel. ul. I(l]llls. ię-:o 7f,,

- Jac]rolr.,i Rataj czakorł,i - l\,iechł ;li],;a,irł ja-...;+ *,;L

,.Auto Tip-Top", Kulo\,,,c, ui, Fc,,uC{niowa i.!-,

-_ Jarosłarł,o-;vi !icrkcr,yi - Mec}Larrike Pajazi,t-.ł;L,
Kościan, ul. Prosta 19,

- Lesłar,vov,li hli".:icie - 1'.{echa,*.ika Polaz.lc,"va. j::,:-

tążkor.,,o 64,

-- Tadeuszc,,,,,i'|oril*,szelvskier,:,i;. -_ &{ecira.lrika I;o-
jazdo-+:a., Śmigiei. u1. śyi. itiia 39,

- Jat:ołvi !'Jyp.u,chorr,i - liilec]r.lni1.:a l)lja,;ir}.o..,: :j,,

/,.,Smigi,, l. ui, _\I,Jir-l,,\tti,,ka .-,.

inz. Jerzemu Galasowi - Mechanika Pojazdowa,
Smigiei, ul, Kilińskiego 45,

tesła.woini Kiesze-}dcchanika Pojazdowa, Bucz,
Eu geniuszo-wi S ado-;;skiemu 

- Mechanika Po jaz-
dov;a, Poladorłro ?4,

I{e:rr;,iko,ł.,i i{o-rvakorvi - Mechanika Pojazdowa,
l1nigiel.,ul. Leszczynska,
firniie: .,Pi;i;-nozbyt" w Kościanie.

Dyrekcja i Rada Pedagogicza ZSZ
w śmiglu

Z głęboklrr żalem zawiadatniarny, że 20 maia
i995 roku zlzarż

śp. §T'EF'AN JANICKI
przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1

w Striglu

Rodzinie Zrnarłego składamy wyTazy serdecz-
r:ego współczucia

Przewodniczący
Eady Miasta i Gminy

śmigiel
(-) Jan Pietrzak

śp. Stefaira Ja.nickiego odbył się 23 ma-
|. n& cmentarzu parafialnym w Smiglu.

Eurrnistrz
i Groiny §migiel
jerzy Cieśla
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z §IEDZIBĄ NA PLACU woJsKA PoLSKIaGo 11 w §MIGLU

sERrEaZl\IlE ZAPRASLA P,T. KLlEI{Taw DC RAWLARNI

e AiFlE e LU iE ,@ ll lNl"
-}v ,CEN!,I{UM KULTUBY w STIIIGL{J, UL. T. KOŚCIUSZKI 20,

EiToRA CITwARŁA SWOJE PODWOJE W DI{IU 1 MAJA br. OD GODZINY 10.00

KAĘV-iARNIA CZYNNA JEST:
we lvtorki, środy i czwartki od godz. 1G.G0 *- 22.S{}

lv piątki i so}:oty od godz. 10.00 do 24.00

w niedziele i święta od godz. 10.00 do 21.00

GFEBUJEłIY dar.ia barowe (małej gastronomii), v;yroby cukiernicze, szeroki asortyment naPojów

ciepłych i chłodzących, koktajle, desery, alkohole, zakąskl.

pBZyJML,JEPĘY ZAMO!ryIENIA na organizację imprez rodzinnych, towarzyskich, spotkań koleŻeń-

,'skich lub towarzystw.

o§,sANIZowAć BĘDZIE${Y dancingi i dyslroteki a także działalność klubow,ą i kulturalną wg pro-
-gramu 

który będzie opublikolvany m.in. w,,Witryrrie Śmigielskiej".
W poniedziałki 1okal będzie nieczynny.

Zapraszamy także do naszego sklepu nronopolowego GIN na pl. Wojska Polskiego w Smiglu,
czynny codziennie od 9.00 do 24.00,

a także
' .,do .sezorro\"vego sklepiktl spożywczo-cukierniczego przy uI. Konopnickiej (cz.vnny będzie rv czasie imPrez

a także w okresie letnim codziennie).

U W.A^ G A: W dalszym ciągu przyjmujemy odponviednie osoby do pracy.

Dyrektor Handlowy PPUH s.c. G I N

Najtańcze w Wielkopolsce
LADY CEIŁODNlCZE

: długości 1,20 1,50 1,70 2,00 2,50 - nrb.

szafy chłodziarkj zamrażark

Ź, RATY BEZ ŻYRANTOW

Matrico Chomęcice klPoznania, uI. Poznańslia $2

(przy trasie Poznań-Wrocław) tel. 0-61 73-77-1i

Uq,aga: dysponujemy transporttem specjalistl,czr:ynl
do 30 km .- gratis.

j|;:::_:_,'--:],:"'::j:,:'-:-: :.:--;]lffi -::i:;]::;

MIEJSCE DLA TWOJEj
R,EKLAMY

DORABIANIE KLUCZY
e samochodowych,

O patentowych,

GSTR,ZENIE NOŻY
Smigiei, ul. Lipowa 6 - tel. 605

w godzinach od 10.00 do 17.00

SKUP ZŁol]fi.Ia
Smigiel, ul. Morownicka 27

Inforslacje i rvażenie:
Śmigiei, ul. Wodna 6, tei. 83

NA"STĘFNV NUMEĘ,: 8 CZERWCA 1995 R.

,,wlTRYjvA śMlcIELsKA" REDAGUJE zEsPÓŁ: Hubert Zbierski (redaktor naczelny), Żanetl, Klecha, Bika MaĆko-
iviak, Barbara &Iencel, Jadwiga Skarżyrisi<a. ADRES F,EDAKCJI: 64-030 Centrum Kultury w Śmlglu, ul. T. Kościuszki 20,
p. ?, tei. 2?3. Redakcja nie ponosi odporviedzialncści z treść ogŁoszeń i nie zivraca materjałów nie zanÓwionych. Zastrze-
ganry s,obie prawo skracania, poprarviania tel<stórv ora.z listó."v. Nakład - 1100 egz. cena - 40 gr. reklama cmz - 20 gr.
DRTJK: ,,Dlulrarrlia" R. l,ęcz:.l,ński Śrii,iglci, ul, Ogroiloiv:l lj9 -- tel. (0-65) 1B0-1t1 w. 543.



MlGRoL

PRZEDslĘBloRsTWo PRoDUKcJl HANDLU l USŁUG RoLNlCZYcH

,,śMIGROL' sp. z o. o.
64-030 SMIGIEL

UL. LESZczvŃsxł to Telefon (0-05) 180-tt1 w. 70, 290, 518

Śmigiel, dnią 25 maja t995 r.

ppH i UR
,,Śmigrol" sp. z o. o.

zatrudni
15 pracovvników w zawodzie:

ślusarz spawacz
robotnikow niewykwalifikowall}lch

zgrłoszenia

DZIAŁ KADR PPH i UR
w godz. 7.00 - t5.00

Z ARZĄ D

WKŁADKA Do ,,WITRYNY SMIGIELSKIEJ NR 10(9r)


