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Pod takim hasłern 15 r,;laja br. ri- mieście i gni-

nie Smigiel 
"r""orro 

50 rocznicę zakcńczenia drlLgie;
rvojny światowej.

Padający ulelvny deszcz mocno pokrzyżował szl,ki
organizatorom, którzy pierr,vszą częśó uroczystości,
APEL POLEGł,YCFI, planor.vali, przy tablicy Roz-
strze}anych na rynku ,+r Snliglu. W ostatniej chwili
zdecydor,r,ano o przeniesieniu tej części uroczy*sfg§-

ci do sali widorł,iskoił,ej Centrum Kultury w Srnigiu.
Zebralt się w niej kombatanci, poczty sztandaro-łe
organizacji społecznych, m\odzież i społeczeńst-wo.
Ryły też władze administracyjno-salnorząCor,ve t,ńias-
ta i Gminy Śmigiel.

Po odegraniu przez orkiestrę Hymnu Państ,ło-
wego rvystąpił burrnistrz Jerzy Cieśla, któr1, podzie-
Iił się z zebranyroi refleksjami na ternat rł,ojn.,.
CZYT,I JEST IYOJNA? Prz.-,.stepując dc niej z gór;-
się zakłada. że od klri i bornjl zginą t1,,siące a na]:-et

milion;, istl:ien 1,-ldzkiclr, Czl- nie ;est tr tra.g_czi:,..'

Nie tvlko musim5, krzvczeć: NIGDY V/IECEJ WOJ-
NY, aie tez cz5-nic u.szvstko. br- na śr.;iecie zapano-
wał pokój.

Al,e tez z pod,zż,wem, gocl,naścźq ź u:zelkżm szacunkżenl,
należE patrzeć na tych, którzy chwgtajqc za broń,
stajq do tllalkż u abronie państwa i, narodu. Nże

Wsz§lstko
§}& Ogród
g d3e rolnictwą

Sm§€iel, 6EE. Reymonta 6

§

u,,s:9slkim 1ecl nak clr:ne jest przeżyć z cżeszyć sźę
kru:lq - najugźszq ojżarq, jakq można złożEć na oł-
ć,:l:lt oii:J--ny. Sto,]ccg : namź kombatuncź - zoł-
nierze dru.gtej tojlty śLtźgtolLej, mżel,1, oduagę sta-
nqć do uelki mając pełrł.q śLciud-omość tego, :e mogq
z nźej nże urócźć. Tych., ktcrzg r"ie u,racili, którzy
zgźnęlź u:alczqc zbrojnle, cltcemy dzżś u;spomnżeć.
l tych co zgźnęlż u pieru:szej uojnże śwźatowej, u
ylotł stani.ach, us tu o jnźe b ols zeu:lckźe j. W s.p omrlź jmy
1n2 i iycll, którzy zgżltęlź Lł abozg.clx l, łagrctch,. Potuo-
łaj,ny źch Co apelu.

Do apelu poległych pcszczególne formacje woj-
skc\,,,e walczące na wsz"r:5tĘich frontach obu wojen
U-o.r"1o1"",_vch, porvstańcólv i w.ięźniów obozów wzywał
ćh Tadeusz ii{arciniak.

O DI\IU ZWYCIĘSTWA móvlił Bolesław Kiciń-
ski. kombatant, który przeszedł szlak bojo.vy Leni-
ylo 

- Berlin. Sl^roje wspomnienia i refleksje osadził
ria pYtanjach: SMIAć SIĘ CZY PŁAKAC? Cie-
szyć się ze zl.zyeięsttva czy opłakiwać tych, którzy
przelali swą kre-,ł? trVypowiedziane prostymi, żoł-
rrierskirni słowami, nacechowanymi osobistymi re-
fleksjami, a niekiedy gorryczą i ironią, wspomnienia
wyvlarły na słuchaczach duże wrażenie.
lVszystkich poległych uczczono minutą ciszy.
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W trakcie uroc::ygfg§gi medalem pamiątkor,vym
AKCJI BURZA od.znaczono Polesława ADAMCZEW-
SKiEGO i Szczepa,-ll K{}ZAKA.

Część ariy.stl.c;:, :l iniilła clrarakter patriot;zczny.
Wystąpił;r v,, niej: cr,].:leEira dęta OSP w Smiglu pcd
}:atr-rią Jana Nowickiego chói: ,,I{armonia" ze Śmig-
1a pod kieror,rlnictrr.,eirt i]iotra &{ajera oraz młodzież
Zespołu -qzkół Rcliiiczrrrh im. Jana Kasprorł,icza .ł
Nietąż1<oi,ł.,ie z n:ontirzen,l słowno--vliokainym plzygo-
torvana przez prof. pro{. Annę Kiełczerłrską i Grze-
gorza Głowackiego.

Uroczystość zakańczłlc odśi:ie-r,aniem Roty, De-
iegacje rnłodzieży udały się cio Miejsc Pamięci l{a-
rodowej, by złożyć rłziązanki krviaiórv. (H. Z.)

PS. ORGANIZATORZY ZA NASZYM POSRED-
NICTWEM SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘ-
KOWANIE TYN{ WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZY-
CZYNILI SIĘ DO USWIETNIENIA TEJ URO-
CZYSToŚCI. cet:iji-:F;.r-]@

Redakcja*;;m-;;m;;---
Rozlewnia piwa

Śmigiel, ul. Leszczyirska 6

p o i e c a:
piwo butelkowe, szetoki asortyrrrent rvód gazorvanych

rn.in. tonic, frtrcada lemon, frucada maracuja,
woda sodorva

sprzedaż de taIiczna
czyn n e : poniedziałek-piątek godz. 7.00- 15.00

sobota godz. 8.00 - 12.00

ZACHĘCAMY DO ZAKUPU WÓD W BUTELKACH
SZKLANYCH!

Ceny konkurencyjne.
Zaptaszamy!!l

@L%a-*

Roelterewa 8 te!efeaę§zaeli
- Panie Przewodnicżący 

- zwracam się do Prze*
wodniczącego Rady Miasta i Gminy Smigiel Jana
Pietrzaka 

- przedostatnia informacja o telefoniza-
cji kończyła się akapitem: ,,W końcu postano.wiono
wstrzymać przyjmowanie 5 raty i zwrócić się do te-
Iekomunikacji w Poznaniu o delegorvanie s\\,ego
przedstav",iciela na spotkanie z Komitetem celem l,vv-
jaśnienia spla$,v" (WŚ nr 6187 z 23.3. br.), Ostatnia
informacja (nr 10i 91) była niez.rykle lakoniczna:
,,Dzięki zabiegom Plzervodniczącego Radv - 

,,r, ie1e-
fonizacji krok do przodu".

Jak doszło do tego, że stał się Pan pośrednikiem r,;
sprawie?

- W związku z tym, że wniosek naszego komitetr_r
teiefonizacji wysłany do Telekomunikacji Polskiej
SA w Poznaniu o zmianę r,varunków utknął rv .,biu-

rokracji", po prostu został bez odpowiedzi, będąc
świadom jak ważna dla nas jest ta inwestycja i nic
chcąc dopuścić do tego, by nasze starania zakończy-
ły się fiaskiem, osobiście nawiązałem kontakt z Poz-
naniem ponaglając, wręcz wymuszając od nich, od-
nowiedź.

- I co dalej?

- Chiałbym tu jeszcze dodać, że w piśmie do Poz-
nania nasz komitet kierując się zasadą; rv gminie
wszyscy płacą równo (To znaczy, bez względu na
miejsce zamieszkania wszyscy mają płacić za przy-
łącze jednakową cenę-H.Z.), wnioskował, by miesz-
kańców Śmigla i Starego Bojanowa włączyć do ko-
mitetu telefonizacji.
W czasie pierwszego kontaktu telefonicznego dowie-
działem się, ze o zmianie warunków (włączeniu Śmi-
gla i St. Bojanowa - H.Z.) musi zadecydować Za-
rząd TP SA w Warszawie. I z tego względu w;,dłu-
żał się termin odpowiedzi,
W wyniku dalszych, ponaglającvch rozmórv z Lesz-
nem i Poznaniem otrzymaliśm.v dec.vzję, która nie
zadawalała żadnej ze stron. Nastąpiła dalsza runda
rozmólv. której u,vnikiem jest decyzja podpisana
prze dvr. TP SA Poznań Jaroszyńskiego mówiąca o
rł,łaczeniu Smigta i St. Bojanowa w komitet telefo-
nlZaCJt gmtn"v. ż]5:l"Fffi

€iĘ:rjł.,

- Co to daje rnieszkańcom tych miejscowości?

- Znianę walunko\v finansowania. Abonent miesz-
kający w, Śmiglu za przyłącze będzie płacił nie wię-
cej niż 300 dolarów, wszyscy pozostali, w tym i
mieszkańcy St. Bojanowa - 500 dolarórv. Podkreś-
lam: wynika to z uchwały nr 56 wydanej przez TP
SA w Warszawie. Ta kwota jest tez grlarantowana
dodatkowymi ustaleniami.

- Rozumiern, że te kwoty już nie ulegną zmianie. A
jeśIi cała inwestycja,,zdtożeje" ?
DIa abonenta nie. Jeśli inwestycja ..zdroźeje", to do-
datkoi,r,e koszty pokrywa TP SA.

- Zateln interesem TP SA winno być szl,bkie jej
rc,zpoczęcie.

- Tak, bo zwłoka, drożenie materiału podniesie
koszty. Mogę powiedzieć, że ze stron_v TP SA Lesz-
nc pocz;rniono już przygotowania do tej inrvestycji
na dużą skalę, głównie w zakresie dokumentacji. Jej
posiadanie jest niezbędnym warunkiem podpisania
umo\łlv. Jest to lealne na koniec czelwca.

- Co trzeba zrobić, b}- ruszl-ć o ten przysłowiowy
krok do przodu?

- Przede ...,,szvstkim nalezv rvznorvić przvjmowanie
rvpłat. z tvm. ze konitet rvinien ustalic norve kwoty
miesiecznej star,r,ki. W związku z rł,iadomą ceną,
mieszkańcy - 

głównie Śmigla - mogą się jeszcze
dołączyć, a,ie waruhki i zasady też winien określić
Komitet Telefonizacji N{iasta i Gminy Śmigiel.

- Dzięku ję Panu za rozmowę. (H, Z )
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ZŁSŁIJZONY DLA MIASTA i {"iMśj,ry -{,,u,l3,g.:iiŁT-

oCHoTNICz." _srneż pożanNa
W SMIGLU

Jak podają kloniki, najgroźniejszy pożal w na-
szlrm -i"3.ie rvybuchł w 1814 roku. Spłonęło wów-
c:las prawie całe, w przeważającei części o drelł,nia-
nej zabudołvie, śródmieście z ratuszem, usytuowa-
nym centralnie tra rynku. Na zgliszczaclr r,vykreślono
rro-we ulice i place i przystąpiono do odbudowy, jr-rż

mu_ro-i;anej, miasta. Nadany u,ór,vczas kształt śród-
mieścir,ł przetrlvał do naszych czasów.

Pod koniec XIX rvieku władze miejskie porvoły-
rł,ały swych mieszkanców do pełnienia wart ognio-
rvych. lV{iał;, one ostizegać o pożarze i bezpośredrrio

"go 
gasić. Ten spcsób ochrot-i;- przecirvpożarorvcj prze-

trwał w naszym mieście do połorł,y XIX wieku, Od
około 1872 roku ochronę przecirł;pożalowa .,ł,ładze

Smigla povrierzyły Towarzystrvu Gimnastycznemu
jednak, że przeciwstawić się żywiołowi może tylko
.łyspecjalizowane jednostka, Tak doszło do utrvorze-
nia ochotniczej straży pożarnej rv Smigltr.

Zebranie infortnacyjne, z inicjatywy ó,wczesne§o
burnristrza Kluge, zwołano 27 marca 1895 roku.
Przystąpienie do straży zadeklarowało ponac1 70 o-
sób, w tym dwóch Polaków: budou,niczy Witold Łu-
korrrski i obuwnik Tomasz Rutkiewicz. Pierwsze ćrł.,i-

czenia zorganizovlano w lutym 1896 roku ptzy za-
budowaniadn rzeźnt (ul. Lipowa). Strażaków alar-
Inowano biciem r,v dz,uvony, później trąbkanri alalmo-
rł,;rmi, a od wrześrria 1948 roku sl-reną e}ektrl-czna
zamontou,aną na budl,nku pIz}- placu Rozstrzela-
nych.

Działalnośó ochotniczej straży pożarnej 1est ściśle
związana z funkcjonolł,aniem niasta. ktorego i-,,ła-

dze od 1CC 1at sti,,,alzają ochctirikom .,-;ailtnili do
szkoień i rvr-posaża;ą ic;r lv splzęt. O 1.1ndze, jaką
nadano strazv pożarnej srr-iadczv też fa|:t. ze li,ie],o-
krotnie jej prezesami b;.-li burmistizorlie, Pierl^;szy
magazyn sprzętu strażackiego dla si]<arvki ręczne j
czterokoło,uvej, rrabytej przez miasto Jeszcze w 1B62
roku, i beczkowozu znajdorł,ał się na zapleczu obec-
lrego Urzędu Miasta i Gminy w Smigiu, W miarę
pcstępu techriicznego sprzętu przybywało i zmieniał;u,
się tez kolejne rnagazyny - strażnice. W pcbl_łdo-
łvanej w 1904 roku straznicy przy obecnej ui. Pow-
staricow Wielkopolskich stała sikawl<a 1,ęczl]a i hecz-
kowóz, było kiika drabin hakółvek i bosakóuv. Część
strażni.cy sianorł,iła, do 1939 ro}<u magazyn zbożowy,
W czasie okupacji straż najpier-w stanow,iło 52 Niern-
cow ze Smiqla. Koszano-,va i _iietazkorva. a rv i941
roku utlł,orior,o ,t.", L]rz\ lr:,;r j-,\ o .kłua";ąca s;.ę z
Polakci,,-. ]lIleli oni c:o c1;,-,.1;,37-,-c.;i sarlicchod z moto-
poinpą. ktci e jeciiiak z,osiał,l- \,,- 194ł roktł przel
Nienlców zabrane. W czasie rvojny straż nie tylko

poniosła sirat;r materia.lne. Rozs'u;:zeiani zostali: Wła-
dysłalv Fioch - naczeinik i clługcietrri prezes, h{ak-
symilian Siecho,,viak 

- rlługoletni traczelnik, topor-
nicy: Igiie.cy Cieśla, .ićzef Drat,"vinski, Wilhelrn
Kreuschner i Leon Szymański; treliks Zbierski 

-sanitariusz, Walenty Czyzowski i Rcinan Przybysz

- członko*.ie v-rspj.erający. Y/ oŁczie kciicei:'iracyj-
nym zamęczoil-y zosteł Czesiaw Witaszek, który ob-
sługiwał sika**kę.

Lata po,+.,ojenne to sŁłłe dązei:ie dc .,vzrostu wy-
posażenia techirlcznego, Rc:pcczęio od przystoscwa*
nia porzuconej łv Nlorow;,;icy półciężaró-,vki. Wiei-
kinr świętern byłc poś-,v!ęcenie w i946 roku no-wej
motoponrpy i sztandaru. \i,? 1951 rcku OSP przel.:aza-
no wybudol^Iarą =",;iezę ć-.łic:leń. W i953 roku straza-
cy otrz;,nali sar::cchód pczarłiczy ze zj:iorr:ikien-l
v;odn.vm. co spo"wcdc.łali kcłieczncść przeŁudo-l",y
s'ilaznic;r. ?cC.łłyższł-o i:ramy, zainstaiowai:o c.0.,
Cobl-tdc-wanc śv,rieilicę i pcraieszczer.ie dia dozcrc;r.
Zrezygno-ł,,a-::.lc, z bre,kir funduszy, z dobud.o-uvi- i}ię-
tra. Obecnie nasza OSP dysponuje l,r :riar.q nowo-
czesĘym !]/ozem bojołvynl, który ctrzyiiiał= .,ł i992
roku.

Kroniili noiują ućzial strazy pcżar.nej ze Snigii,
w bardzo r,yielu pozarach {cic ig39 roku c.diioio.".ra:ic
ich 179, v.; t;zm \x/ mieście rJ5). Fo raz pieri,.-si;,/ 8a-
szono 2 rt5,cznia 18913 roku za}:uCo.sania gcrzelni v;
Olszer,^rie. Do innych bardziej spekiakular::rvch akcji
§aśnicz;.g}] należer: pozar co.:nli haniiowegc ze skła-
dem amunicji kupca Kuppiego w Smiglu {obectra ul.
Jagielcisi-;a) 3 sie;:pnia 1903 rokir, pożal iilłyria pa-
ro\Ą,ego 14 iisiopada i9ż? l-cku w- Lesznie .- tuz o-
bok zi:rornikó-w łvypełr:ion;,gh gazem, pozar lasu g

iipca i930 rokll, \ł Chełko-łrie, gaszenie ptzy ża"
rnrozie 13 cgnisk zapalnych w styczniu 1945 r,oku
pov,rst*iy*h v,, czasie --*yzlłolenia miasta, cegieini .'lr

Przysiece Siarej §i l.ilicziria i-C,5f; roku.
W trosce o prz,vszł";c!: siiazaków w 1960 roku

zorganizovlał:ł ]vlłodziezov,,,ą Drirżynę Pożarnl,czą,
która działała ł1o 19?8 rcku.

Ochotniczą Strg.ż Fozer;ia 1"i/ Srciglu była i jest
nada1 również c:,gl.ł:-iizac ją oi3-riiałr_ł jącą v,zychołvaw-
czo na 5,;;7clr czŁal kź,,u i a:ies;kańców miasta i
gminy. Prc1:ollov,; ała ;pcłec;:,eńst.u,vu .,vachlarz imprez
ukulturaln;-,;,l.,Głdlilrn pcCki,;śie*.ra jest fakt, że
wiele z nich i::iai killt-:.;;:;je -- l-ip, festyrrv. 'W ]a-
tach 1946-tł7:2 prz">, CSP ł:lała o;:kiestra dęta, ta
o}:ecna za}icżanł zr:r:a;:Ła w i9?'l rcku, W latach 19??

- 1981 przy CeP dzlalz.l,a. kapela rozrywkowa ,,Wia-
ru,s}..",

Wrvrazer-n uzneria i_is działglncści OSP .s Smigiu
ilyła rł,yjazdolł,a sesja Z:,rząiu Gió-,.virego Zą.iazku
OSP lv Warszav",ie, która cdłlyła się -w Srłiglu w

.l
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ZASŁŁj,1"{"}NTY Di,A MIASTA I GMINV §MIGIEL
kwietril,tł 1977 r,oh;., ,Ta., \v\aczenie lv roku obecnym,
1995, jednostki OSF' ljrł:iqie1 do Kiajowego Systemu
Raiolvtriczo-Gaśnicze;;o. Dwom strażakom: Francisz-
ko.,vi Judkowi (i ) i .i;.l irr,i Łgczyń.-kienru nadano
najl,,zyższe odznaczelrie :li-,.;iązku OSP .,Złoty Znak
Zvłiąz\;.,t". ą }_Tii:ronirna i,. clieje,vslriego ( * ) wyróż-
::lłlo tr:edaiern .,Za CfjailoŚĆ i Odwagę".
\^,I j C0 leiniej dziaiainości prezesami strazy pożarnej
.ł Śrnigl,.r b-yli (dane niepełlre):
(?) I(luge - burmistrz (1895 - ?), \,Vładysław Pioch
-* lrurmistrz (1923-1939), Leonard Graczyk - bur-
mistrz (1945), Jó;ef Tokalczyk - br,rrmistrz (1946),
Franciszek Urbaniak (1950 - ?), Leon Drótkowski
(195B-i962), Paw-eł Tecłarv (i963-i9?1), Franciszek
Bagiński (1971-1987), A.lfreC Filipowicz (1987 -nadaI).
A oto lista (niekompletna) naczelników - dowód-
ców bojo-+",ygil; Władysław Pioch (?-1922), Maksy-
milian Stacho-łiak (1923-1932), Czesław Abt (1933

-?), Władysłar,r Bromka (1945), Leon Drótkowski
(1946), Czesław Graczyk (1947-1949), Bruno Kreu-
schner (1950-19?l), Alfred Filipowicz (1971-19B?),
N{arek Łęczyński (1983), I{iet"orrim Kopiejev,iski (19B9
--1993), Romarr Schiiler (1993 - nadal).
:. ,, Opracował: H. Zbźersk!

ToĘVABZysElvo SPIEWU,,HARłIol{iA,,
w śnriglrr

\iV 1793 l,oku, w r.vyniku II rozbioru Polski lv
Wieikopolsce zapanowali Prusacy.
Wówczas Śmigiel, pod względem liczby mieszkań-
ców, b5lł najvriększym miastem powiatu kościańskie-
go. Nie był jenolitym ani pod względem narodowoś-
ciolvym ani wyznaniowym. 68,50/o iego mieszka_ńców
było r,vyznania ewangelicznego, 2a30lo rzymsko ka-
tolickiego a 71,20/o wyznania judaistycznego.

Zycie narodowo-społeczno-kulturalne toczyło się
wokół orglnizacji, które miały bądź charakter naro-
do\Ąiy, bąclź mieszally, czy r^,,reszcie wyznaniowy.
Takjłr bvło Toivarz;istrłlo Przemysłowców Katolic-
ktch za,łożone rv 1887 roku, do którego należeć mog-
ii tylko katolic-,, bez rvzgledu na narodowośó. Z jego
łona poci koniec 1692 r,oku w.vłoniła się ? osobowa
glupa obllrateli trr:orząca na mapie kulturalno-na-
rod_owościor,;ej orł,czesi-lego jtlż powiatu śmigielskie-
go no.^,e tol.-a1.zr-strr-o: Tolt-arzr-strYo Spiervaków PoI-
skich ..Harnlcnia ,.r :rrrigIu.
Jak trazrra,t..skazuje. członkarni torł,arz;-strva mogii
zostać tviko Poiacv i,jlez rł,zgiędu na rvyznanie) i meż-
czyżni (do 1912 roklł).
Zebranie organizacyjne Towarzystwa odbyło się 2
lutego 1893 roku. '§Vybrano na nim pierwszy zarząd
w składzie: plezes Leon Zehr, wiceprezes Włady-
sław Kruczkowski, sekretarz Jozef Stachorł,ski, z-ca

sekretarza Antoni Drótkowski, skarbnik Józef Al_;t,

członkor,,,rie: Stanisła,,^r Witaszek, Wawrzyniec Łucz_
korł,ski, Franciszek Fęglerski, Antoni Łabiński, L'iar-
cin Wojciechowski, Mikołaj Skoracki i Antoni Sko-
i,acki.

Szczególnie olbrzymie zasługi Towarzyst-wo po-
łożyło do 1914 roku, kied-,, trrvała rywalizacja zy-
r,viołu polskiego i niei,nieckiegc, przy- czym za tyi:r
ostatnim stało pruskie ustawoda\.".st.J,lo.,,Har.,:r,onia"
jak i wieie innych lł,ówczas organizacji, totł,-arzystw
i społek, vlalczyła o przetr-,,.;anie narodu pciskiego,
jego kultury i tożsarności. i w tym tkrvi jej lvielkość.
Celem Torł,arzystrl,za by-ło pielęgnolvanie pieśni oj_
czystej i podtrzymywanie ducha narodo-,vego za po-
mocą \i/ygłaszania odczytów i deklamacji, urządza-
nia akademii i obchodów uroczystości narodowych,
wieczornic, przedstawień teatralnych, zabałr, i \Ąiy-
cieczek. Towarzystwo prorł,adziło bogatą działalność
kulturainą. Od chrvili porvstania, aż do wybuchu
piervrszej rvojny śr,r,iator,vej, jego członkowie u,ysta-
wili 23 sztuki teatralne. Na zebraniach odczytano re-
ferat.v o treściach patriotycznych. Np. w 1910 roku
zcrganizow-ano 5 odczytów poświęconych międzv in-
ri__vr:ri Chopinowi, ]r{ickiewiczowi, bitwie pod Grun-
waldem, Nie zapomniano też o narodowych roczni-
cach. Vy' 1B9B roku Towarzystwo przygotowało ob-
chody ku czci Adama Mickiewicza. W 1895 roku
chór Torxlarzystwa czynnie włączył się w uloczys-
tości kościuszkowskie. W 1905 roku w podniosłym na-
s.troju obchodzono rocznicę powstania Listcpadowe-
go. W 1902 roku Towarzytwo uruchomiło własną bi-
bliotekę.
Chór z własnym sztandarem zakupionym juz w roku
założenia 

- 1893 - brał czynny udział w zjazdac}r
śpiewaczych w Śremie (1B9S) i w Kościanie (1902,
1912). Począ\,vszy od 1903 r. 

- zgodnie z postano-
rr.,,iec;e::l v,,ali:ego zeblania 

- 
-.1vy1<onyvt/ano \ilyłącz-

rie ,,lt.,vory polskie. W 1904 roku ,,}Iarmonia'' przy-
:;i.;, ;liła d^o To-łarzystrłra Pomcc;,, Naukor,vych im, Ka-
rolii llliarcirlkourskiego -,v Poznaniu.

Fier.n,sze walne zebranie po pieri,vszej wojnie
si,,,iatov",ej odbyło się w rrrarcu i920 roku. Towarzys-
tivo li,czyło ponad 100 osób, w t;,-m około 90 czvnnych
śpierl,akór.,,. apracz c]ziałainości statutowej w dal-
szl.t_:1 ciągu organizorvałc amatorskie przedstawienia
tea_tralne. zl.a,';-.. festl,nr-. Chór brał tez udział .,v
roznvch uroczy:tcściach patriotycznych. I,Iajwyższe
\l:vz_]Jn}- ari'-,,styczne osiagnął r.,, 1atach 1935-1939.

Po drugiej \ĄIcjnie śv,,iatowej Tow,alzvstwo wzno-
rviło działalncśc .ł k-"vietnru 1947 roku. W paździer-
niku 195? ;:ciru., na 65 lecie działalności, chórowi za-
f unclc -,,vano 1119.,,,.,y sztandar,
}"{imo tlutil.-.o:ci rat,;i;r organiz.acyjnej: irraklt,rvłas-
nej saii i iłl:tiui-,:,eiltu oraz prćby poc1oolzadr-loii,ania
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innym strukturom organizacy jnym, w 1958 roku
członkami Towarzyst.ła było 185 osób. Działalność
ograniczyła się jednak do kultylvowania śpiewu chó-
raInego.

W 1976 roku zarząd Towarzystwa postanowił
przyłączyć chór do Nliejskiego Domu kultury w Śmi-
gitr, gdzie działał jako jedna z sekcji.
W latach '70 i 'BfJ zmalała liczba członkói,v do 35
csob, ale rnimo tego chór występował około 10 razy
rł, ciąqu rcku.
Obecnie Tcrt-al,zl,st,ło S}.iewu ..Harmonia" w Smig-
lu iiczy 90 członkorv. w tym ponad 30 czynnych.

W ciągu poilad iO{J 1etniej działalności dyi:ygen-
te:::i chóru il;-.ii ęor"rr,o: Aiojzv Wojciechorvski (1B93

-,1913 i 1920-1922) - organista. Bolesłar,v Antko-
,łiak (1922-1924) 

- nauczyciel. Czesłarv Jaklłbou,-
ski (i924-1926) 

- z Kościana. Stanj,słarv Apolinar-
ski (1926-19ż7) 

- nauczycie1 z Górki Duchorvnej.
Stanisław Pfeiffer (t927-1928) 

- nauczyciel, Alfons
Kcstrzewski (i929-1934) 

- nauczyciel, Kazimierz
Koźma (1934-1935) 

- nauczyciel, Franciszek Wil-
czyński (1935-t939)-olga"nista, (?) Głowacki (1947)

- organista, Tadeusz Bajon (1954-1959 i 1963-
1965) 

- muzyk arnator, Kazimietz Roszak (1969-
1965) - muzyk am_ator, Kazimierz Roszak (1960--
** z Kościana, Romuald Trembicki (1981) 

- dyrek-
tor Doinu l(urltury r,v Smigiu - poprzednio organista
rł, Rydzynie, IvIaria Szamborska (1983-1988) 

- ab-
soliventka akademii muz;*cznej, Aleksałldra Benl,s-
kj,e.;icz (1988-1990) 

- nauczr-cielka.. Piotr },1ajer
(1991 

- nadal) 
- muz_vk amatol,.

Organizacvjnie To-i.,,arz;,strvem kierow-alr prezesi,
któryrni byli: lVincenty Kiedro.,vski (lB93). Leon
Zehr. \xlład}.słalr,, Kruczkorvski (1894-189ó), ks. Cze-
słar,,; },ieissner (lB96), ponorł,nie W. Kruczkowski
(1B98-i9iJ7), ks. F'lach (1897), (?) Radzi,:mski (190E

-1909). 
Se-,veryn Rakou,ski (1910 i 19i2-1914), An-

toni Łabiński (1911), Wawrzyniec Łuczkowski (1914

-]921), S}.rnfot,ian Larek (],922), ks. Stanisław No-
wak (1922 -1923 i 1924-1926), Bolesłarv Antkowiak
(i924), WłaCysłarv Bi,o;nka (1934-1939 i i947-1949),
Fiancisze}< Urlraniak (195C-1955), Kazimierz Łucz-
kc;,łski (195?-i963), Stefan Ilmer (1964-i990), Eli,-
giusz Lipowicz (199l 

- nadai). apr. H. zbżeTski

ZWIĄZE}& KOMBA TAN T,Ó\Ąi BZfiCZPospOLITEJ
POLSKIEJ tr BYŁYCEI wiĘŹNlolv

POLITYCZNYCH _I{oŁo N{IEJSK0-GR{INNE
SMIGIEt,

Każ,i.a \-;oji]a rliesie za soŁl1 cfialr-. i{ie tvlko pcl-
1egivch i łcill;.,:iJ,,-,'ar.,-ch. a_= i l::-,.,-a.icióri-. ].-rcizi

--..,.,,,a,.,. _ _-:,_'.,.,:_, . .] __u_,::i. la I-z
u,do.ły i siei,oti-. T..-tll ,itiz.;ill \\ ]-]o\fej. trudnej sr--
tuacji należało nieść pomoc. Tak ztodzlła się idea

porvstania organizacji kombatanckich. Po zakończe-
niu I wojny śrviatov.ej utlł,orzono Towarzystwo Pow-
stańców i Wojaków. Po II wojnie na terenie Polski
takich organizacji połvstało ponad 10. Jednym z nich
był Zl,viązek Więźniow Politycznych, któremu w
Śmiglu prezesował m.in. więzień obozu w Dachau -Mieczyła.ł Jankowski. W 1949 roku poszczególne or-
ganizacje kam}ratanckie zjednoczyły się tworząc
Związek Bojorvników o Wolność i Demokrację. Zwią-
zek zrzeszał byłych żołnierzy, uczestników walk na-
rodowo-wyzwoleńczych, uczestnikórv por,vstań nalo-
dowych, uczestników ruchu opoIu, więźniów nie-
mieckich katowni. Jego prezesarrri kolejno byti: Mie-
czysław Jankowski, Jan Budziński 

- płk Wojska
Polskiego rv stanie spoczvnku (do kw-ietnia 1971 r.),
ponorłlnie N{. Jankorvski (do czerwca 1977), Ignacy
Borkierr,icz (do 1977 r,), Franciszek Judek (do 1983),
Gertruda Skrzvpczak,
\ą/ 199C roku, na skutek zmian politycznych, które
z,:.:,zł;l rł, kraju, Związek Bojowników o WolnoŚĆ i
Detirckrację przekształcił się w Zwtązek Kombatan-
tów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłł-ch Wieźnió*w Po-
litycznych. W Śmigielskim kole nie nastąpiła zmiana
prezesa i. rradal tę funkcję pełni Gertlucta Skrzl-p-
czatr( - r,rrięzień hitlerowskiego oboził dla cjzieci lv
Łodzi.
Członkiem iej organizacji moze bvc oll-;rr-ate1 polski,
który jako żołnterz rvalczvł o \\-oinośc ojczl-zny rv

poiskich t-oiennvch iornlaciac]r rvojskow-.vch. ucze-
siniczr-ł i-,-r,,_ichlt opol.u 1,ril ze r.r'zg}ędórv politycz-
irr-ch, tlal-cdo.,r-cścic,r,vch bądz lasolł,ych r,vięziony był
.,l- cbozacii hrb t-ięzieniu. Jednym z celów Związku
iest otaczanie opieka członków i pozostałycl' po nich
podopiecznych (w-dóv,r i wdowcórł,) w sprawa_ch zdro-
rvoiny-ch i socjalnych. Zajmuje się tym wyodrębnio-
na w }iole kornisja socjaltlo-bytorł,a. Pracy ma nie-
zw;.kie ciuzo, bo rv kole jest 172 członków i 148 pod-
opiecznych,

Niezwykle lvażllym zad_ł,niern Związku jest popt-ł-

1aryzowanie j l,łtrwalani€ rr, pamięci społecznej dzie-
jów walk wyzvvolenczych oraz udział w procesie rł-5--

cho,uvania nłcdziez-; ,"v duchu pailiotyzmu i ob;rwa-
teiskiego oddai:ia ojczyźnie. Zaclanie to Koło Miej-
skc-Gminne w Smiglu realizuje z niebywałą konsek-
w-encją poprzez komisje młodziezo.,vą i historvczna.
Przede wsz"vstkim członkowie komisji wygłoslli setki
pogadanek r,v szkołach, klubach rolnika, harcórvkach
i dla przedpobororvych.

Koło było rvspółol,ganizatorem lvlrsta.r,r okolicznoś-
cj,:-- r cll (np, . Dzieci oskalzają"). konkulsórv histo-
l,.,,czn.,,c:l l :r-irrlzjum naukoir-ego z ltdziałem dzie-
ci - br łr cn r., i--zrrlśii- łódziego oboz..ł - ze Smigia,
J,Iosin-;. Poznania i Wrocłarvia. Kornbaianci dr,vu-
klotnie zbierali i oddarvali srł,e osobi.ste pamiatki do
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dłvocil izb pamięci l:arodowej: ponad 10'0 do otr"lar-
1.ej lv p;lździerniku 1979 r. w byłym Dclnlu Harcerza
proi, ul" A. Mickiewicza (do której przłkazar,a tez
1;Tźię z zieł_rią pil;-rllil,ii:,;:1 .:lą i:płri Łęcz..c-,' nad EZU-
rą) i izb.; zcrgani.rc-"ł;.;:e1 r;; Ze:ipille Szkół Rcl-i-
cz;;cir j.ril. Jana_ iiasl,:::o-,i,ic::a rT liietążkowie, Z Łą

szkołą pcdpisa::o l,,z ;.1.}.,';;;iiu i-+80 roklr porozumie-
nie dotyczące ,,tłispiii:regri działar:ia -w spr^a,łie pogłę-
ł;iaiiia uczi,ić pail-ici;, łz,:, 1 ch r l,v_-,,cilo,,vania młodziezy
vi di,ri:}ru rE,ierności C jcz 1,,.1r;i"".

Koło b_.,ło też ii:icjaiaj.€rf-L 'l=woizenia nołvych Miejsc
rjamięci. .t{arodo-wej s",,a,wiając ,1/ st],,czniu_ 1989 roku-

na piacrr Rczstrze],a:..."uch oŁ,eiisk uparaiętniający u-
dziaŁ x:lęszkarlców s*ligił i ckoiicy w powstaniu

]Ąi ielkcpolsieii:r. Takie mie jsce uiwoTzono też na
skrverze przy clilei.}.tarzu, przy u1. ś,ł. Wita, gdzie
-ł listops,łl,zie j.9il9 lcku odsłonięto płyl.ę pamiątko-
..xią upa;-niętnisjącą poległvch żolnierzy Ziemi Śmi-
gielskiej. l0 k-,,vieił_ią 1990 roktł - 

płyi.ę poś.łięcorlą
Oficerom Fłlskirn - Ofia,rcrn Katynia w 50 Roczni-
cę Zbrodni a 8 r.lrześriia i990 rokll - 

-,łł .Ę0 rocznicę
po."vstania obozu za.gŁ,ł.dv -ł Oi.l,,ięcir,iu - -iablicę
poświęconą Ofiarcnr _,il,;zel:st,,",a i Smierci rv iatach

UF,*C:l§a§T,Ą s::§JA
Tegr:i,:t:::,:e ..il.l,;i S-tt. -1,1", c;,,,;rtn, ilroiei 1^o7L]i;-

częto u"l-t:cr;;;ą Słsje. |;,.1.; ]\.,!j;3ł:" i Gnri,.-.- 3l:Jgier,
,,ł, czar:ie irtłrej i.]i,€- * _ligici.)rie gc T'cwłr;l-,,,.t,,,;a
]i,lijtr,lra.i::,ego p. rł;toJ"i {}n:iecz...nsiri z tllazji il_ł _ici:;-

nicy ;::koi':czelli3 dru_giej ,,;,/oirjy ślviaio-,vej wygii,, i

okolicznościc-łą prr:iekcję, jej tereetera był;, pit:r-
rvsz;ł, i c.-t:lt:..i dz_ir:.:L lri,jj,:ro-łskiej ol<upacji w na-
32_1l,.,l_r 14:,.,'.'.-.

!}llłliierl, i,: _ll:- ::l=_,-l-,.:,:.l:. Sie:,.:i 1_-lr1o odli-,aczerlie
Wlł4lrslł..,:] :._!,ilrl-CZ].-|:.,.,;,=r;1,,:3 i,iu.icz-.-n:kieqc i ii:,
Wła_d._l,:ł:---?. 3,, a,,,._.i,r: 1,,,-'|.l.,:lll: 7,:,sl'-rzoł1' dla ]iiias-
ta i Gi:i-r- .]]'].-|i]3], l ą..,::, t::e cia_l:il oclz':,:-czolrc tez
Sztili_.słi' |:,,_ __ ':,,.___,,'_':. ,',]'__. -

giu, i Z.,ł iązl,l,_l .-,,, .' . .:.." ] _" P, P. l -- 
", 

l;: T -= -

niów Polit-;cz:...:_,, -]_-.,_,.. ,-i-.- a:i _ :.-.:_ . --,

Jec_en z ,.,i, ,l _,., , ._, _. __ _..-.,.,. _ _,, _._ _ __._

czc:-i.,,cll cłc:..-ial l.],_i, ],,,_-,l,z ,]=i-zr- Cl=..:. \i\:i-s. _la-_a-

no ich n, pe.,-ir ]i,, :.:,, :],:-l_i l, C',.. ac ja na st;;acc, 1l', :',-

lriewąipii','.-r.c, Cc-- ,_.c:,.n-. u.;ln3,,l:i nie t},iko dia uho-
t}cicliiai.:vt]i;., alc i dlą -."";::i,ls1,,oJ.arł'cy Zarządtt
fuiia;ta i Łil,i:.iily i:i-:,,i!iie1. ..,':]:-i l-,ol,iot"-,o,. ktĆre pl,r.\jno-.

|,,Zą ,żilszc,.Łyt nie tl-il,ro o-bd3ioYu,aiiemu. ale i obr_jarza-

jącetnu",

W i T R Y ł{ A Ś l\d ! G I E ]. § :i -3r

.łojtry r939 - 
l945. Uroczystości zwrązan_e z oc:,i,J-

rrięcieri-l ooejisku i tabiic mialy clrarakter r*anrfesia*
cji patrioiycz]rych. Były znakcrrricie przygotov./ai]€, a

iicznie zgromadzone społecz€ństwo doznało,ivieiu
iltzeżlć patriotycznych. Pocjc-ir:y cherakter liii,:ły
uro czystości zrł,iązarre z pr zekazy,łłai:iem sziandar óvl :

3owstaiicom -*ielkopolskinr (-* i94? rok,-i), Z,wtązka-
-wi Eojow:-iikó=w o Wcl;:ość i Det::ckrecję {9 n:,a;ja

i975 rcku) ataz Związkorvi jiol;iba_iantów Rzeczpos-
politej Polskiej i Byłych łVięźniów Fciitycznycii (i.8

k-v-".ietnia 1993 roku).

Dzł.ś z,,vtązek kombaialitów- zTzesze 76 żołnierz3,
vlalczących \ii1 -vvojnie obionnej, 38 wcielonych tio
*wojska przed 9 rnajem 1945 roku, 4! żaŁr,lerzy trVojsk
Cchrony Pogranicza i Koi,pusu i3eznieczeństwa We"w-
irętrzriego, 9 żołnierzy v,zaiczących r,v siłach zbroj-
rr__vclr rra Zachodzie,4 w Armii Ludowej, 9 "łtięźirió-w

cbozów koncentracyjnych i 1 nauczycie}a pro,wadzą-
cego tajne i,iauczanie. Nie ma juz wśród nicir żaclne-
go pow-siarlca rvielko,ooiskiegc. Są tc ludzie caTaz

starsi. schoroy,rani i ż_vje im się ccraz trudniej, są
jeinak mocni duchem.

opr. tl. Zbżersk,i

!§ $,#t : §P*} ,,iDiNiitA
,FEl !! źątulffii § iEGILA"

W. KRAWCZYK i L. I\IULCZYNSKI 1-1 krótkich
łvystąpieniach po<iziękowali władzorlr'za uznanie i oś-
wiadczyli, że to jeden z najważniejszych dni w ich
życiu.

Ks. Prałat W. SV,/OBODA rn.ią. po.łiedział:
Właścźzuie ja to przyjm,uję z wźelka, udzźęcznoścżq.
Tak należE. A jeżelż się d,ak*nuła jakźś ąni,elkich rze-
c,:1j, czu to przed tłojnq, czu to po wojnźe, u ząłła.sz-
cztł !u, na,tererńe parafii, śmżgielskżei, ta przede
wsz,;stjł,żTru jest dzżeło Łaski, Bożej. Ja tak na to pa-
trzę ź tłił na to trzeba patrzeć. Męstwo, pracł taka
ser de czna, r zetelna, pełna po świ.ęc eni,ą. po,r ali,an na-
szycłł,, którzy nie trud.zźl,ź sżę na próżno. Składalź te
ajź*rE m{ttzriałłe ź ćuehoue. Otóż tłspi,eralż nl,nte,
zwłłszcz+ rw łł:zqtku ,:izej prc.ca duszpusterskźej lł
Śrrńgiu- Złłżgł=n, podzię!łcuaęże terrł,u spałeczeństLl,)rJ
tł kośgip,le łizŁsłnj i teraz ,p7,ag?ę ieszcze raz wgruzźć
tę uielkq serdeezność, jaką okazali cź panouże z Za-
rzqilu mia-sta i. g,łłńzłg {-..}. Pragrą rłErłzżć żgczente,
żebg orgunizae3e, które brałg ud.zir,ł we Mszg śu. ź
kiórylrn iez ,łłyrłzzłerł" moje serdeczne poCzźękoua-
nie l życzen:g - ponataźam je przg tEm gremium -żeby Łaskł, tsa:u spr.l1jalua irrt ,jalej us "pcdejmouanźu
społecz"iłgł?ł z,;daił, jii'kze praecźeż starajo, sżę reallza-
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zDGć I,D slooźnx żEcźu i, powałanżu obyuatelskżrrl,,
Szezęść Eaże uszystktm tutaj GbecnanL, którzg bźorą
udzźał u tgm naszgrll tlsgróżni,e",lźu. tsóg zapłuć,

W z-wiązku z 50 leciem łs.,^;cbodzenia olrozów koi-
centracyjnycll Slo:warz3łszenie Maksymilian Koibe -Werk Freiburg w Niemczech przyznało medale pa-
miąiko,,ve ,.Za \Nasze Cierpienia - Nasza Miłość"
następującym osoboffI: Edrnundovri FIRLEJOłVi z
Sierpowa, Antoniemu KCBUSCWI z Czacza. Stani-
sławie KURPISZ z Nowejws1. Zotii KUPCtr z Gtriń-
ska, ,Józefowi MAJCRKOWI, Antoniemu SIKORZE
i Gertrudzie SKRZPCZAK - ze Smigta.
Fainiątko,i,ve med_ale vłt ęczał Burrnistrz.

K-ańcząc Sesję przewodniezący Rady Miasta i
G,iliiny S:tligiel Jarr Fietrzak powiedział:
Szanaąnź radnż, odznaczenź, lźcznźe zgromadzenż
rnźeszkańcg mżqstu ż gmźng Śnaźgtel, Zakończyl"źśmy
uroczEstq i ugjątkauą Sesję Rady Mżasta ż Grnźng
Śmźgżel. Zgodnźe ze Statutem nadalźśmg, a dzżś ude-
koroą.lsa!żśmg medalem ,,Zasłużong dla Mźasia ż Gmż-
ng Smżgźel" luclzź i, organizacje, którzE w rozuój lw-
szej Ziemż Smźgielsktej u:nżeśli, trtaa,ły ąłkłud: za-
róusno materlalng jłk ź duchou)a, n1,orałng. To sq
wżoru do naśladoąng,nia! Jeszcze Tq,z składam żm usE-
ruza uznanźa i serd,eczne gratulacje,

szanouż państlno.

To nże przypadek, że dzźsźejszu uroczgstość rozpa-
cz,ana czlparte ju,ż z koleż ,,Dnl Smzgla". Sq one L0

nźeco żnnej farrnie nźż ul latach poprzednźch, Cbok
źmprez artEstyczngch l zubatl:cwgch luprawadzonc
nurt paluażng. WEpada balłżern, bg u dnźuch nąsze-
go mtasta, padjarć re!łeltsję naC jego przeszłości.q ź
przyszłaścźą, o której przecźeż rł,l.u - radnż bezpo-
średęźa dełydujełtz,g. łzźękując ll:szystkźm państzłu
zu udzźał, zapj,ssz{źm ?",{Ł gccizżnę i4.aa przzd Rłtusz,
gdzźe n+siqpź uroczysta źnluglł:"ecjł ,,Dł,z Srłżgia"
Anno Dorłł;łnź 7995.

INAUGd]EACJA
Ir:,auguracja ,,Dni..." rniała nriejsce na rynku -pl:icu Rozsirzeianych, przed Ratuszen. Tradycyjną

fcrrrrułę: ,,Czrqarte Dni Śrnigla u\Ąiaza_rfi z& otwarte"
Dl;ł",, t:,i:iz,ii vzerbli i szuri:i,: wyirr-lwających gołębi
11,;",głosił bur:nistrz Jerzy CieŚia.
A następr:ie dzieci z Gruyły Teatrainej STANCZ:JK
Prvwatnej Szkoły Podstar,",c=uvej Nr 2 ,rł Poznaniu
pcd kierurikier:: loyłej naszej rnieszkanki }"{aryny Ja-
sińskiej przedstarviły tea'ci,alny spektakl uiiczny pt.
iiOLtr"T 1-0SU. Z tą iwrną prezentacji teatralnej
mieszkańcy Śr*igia spotkali się po Taz pierwszy.
Prz;, pomoc;,. ruchó.,v i gestór,..,, bez słó,"v, przy cha-
rakterystycz]lyl*; .ccCkładzie :i1l.iz!,;cznvm rcłodzi ak-
iatz3, przedstau,ili koleje luJzkiego - naszego losu:
od urodzin po życie Corosłe- Żeby to ziozumieć. po-
trzeba było trochę w}.obraźni. Najwięcej jej r.lliały

dzieci, ],riór,e czo,,:lnie włącz;.ły się w spektakl. 1 oto
jego i.,lórco:ri ch+dziłoi Cklaski zebranych przy
sk.;,/erze d.lrcsł.,.łir .łidzó-w n;rł;; rj"o:rlodem na to, że i
cni spel,,tł_ir} :;rc_,nieli. lltłcdzi a,ktotz1, vlidzom wrę-
czali kaltki z,,ł-y,druko-+,an},r:li ssntencjami filozo-
ficzi;yrni, np.; .STAR.ŁJ 3iĘ ZAW9ZE BYe POZY-
TECZNYi,{. LICZ }.,r :GDY I.TrIZASTĄPIONYM iub:
bIICZYil,,i NL{ .itrjlsT,Es, ZUPtrŁNItr NICZYM
BEZ iNNYCH.

S{jGĘii'ąNIE EEZ FYTAJĄCYC}I
jedny,m z clłnktów proglamu ,,Dni..." miało byó

spotkan,ie l,rłła,dz r:-ia"lia i gn:;iily ze społeczeństwenr.
AIe na ,,100 pytań do ..." pt:zlrs21i (i"vlko!l!) burmistrz
J. Cieśia, clze\Ąi. Ra<}y J. ?ietrzak, -wiceburmistrz
Iienryk Sk::zypczak, sk:Lri:nik Danl:ta Marciniak i
prowadzący spoika.nie łiżsj pcdpisany. Nikt z
rłieszkai'lcćiłrjj] Tak ccbree, czy tak źle?? - zada-
11ią]ijllr,- scilie p-vi;,nie. TvYi.ciocznie v;szvstko lvieCzą

- skcnta.iot,ał Buirisirz, Pr;,cujemy przy otwartej
ki;,i-,-;:ie.,,--v'ii,tly:ia" .,ąrszystko pisze: o sesjach, olcra-
ć;.ął!,, E=rządu, -wyd;iikłch, dochodach, rlokonatriach,
.;: i-l.i:] co ł;ęd:ie rcj:ioi:e... }Ćimo wsl;zstkc, przy pus-
iych kr;esłach i stoie (saia była przygoto-uvana na
aiternaty-n_ę: duża puł:iika 

- k;:zesła, mała 
- 

prz1,

"--ił].e z ka-vi.e,), poczuła:_-,l się trochę nieswojo, Ale nie
ma złego cc lrv na doj:re nie ..rryszło. Dyskusja 

-pli,-,; lia,wie 
- toczyła się lvokół spl.aw kultury v.,

gru:,i:ie i rc]i Centruin, jaką ta jednostka l.ii,nna w-

;;iej speł::ia_ć.

KC:-_]aEĘT

Odbył się rl.ieczorern z udziałem orkiestry dętej
OSP Ś:-nigie.. zespołu ..Żency l'1ielkopolscy" (,,Har-
rlonia" z oc;v,łistvch po,+,,odóir,z tv nim uCziału nie
u-ziełł) i tlłodzleż5. ZSZ v^l Śmiglu. Po koncercie -spei:i:_ki teailalny rv wlrkonariiu uczniów i profeso-
rc-,r- (Andrzej Wrzesiński i katecheta ks. Leszek id-
kowiakj) 7,3Z w Snrigiu.
W czasie koncertu złrganizowano KONKURS HlS-
TORYCZNY pod hasłem: CZY ZI\ASZ HISTORIĘ
SWtrGC ]./IIAS,TA 7.c)Tganjz,,.,. ;ałjv przez Smigielskie
To.,varzystoło Kuituralre" Zgłosił5r się (tylko!) trz;r
uczesiniczki. }:ionkurs \d:ig|ała }.ńonika BUKOWSKA
(ZSZ Srłigiei) p;:zec*. {iraź;.ną GRZĄSLtrWiCZ (LO
Śinigie1) i i,łc:ia SiiiICRACKlż (ZSZ Smigie1).

Rczstizygii,: ięto ;: ó-,,ti: i=:: ]j."Ci{KT_] R§ PLASTYCZNY :

,,Ś}§iGiŁL \Fv Stra:: :]:.]ĘSi,jY". pit_.r.wsze 3 mie jsca w
poszczególirvclr gli;p,lch zajlli: d:iecięca Anna
SZAhĄBrJRSKA, Sz.;*lc,..,J,;,H,l.,i|, Sei;astian Rataj-
C'l,?,K, ł-,łcd:ie:o,.,,ia -- },{arla KLUCZYNSKA, Ju-
]la RATAJCZI:T,,,lWagda 1BCWER, dorosłych - Ma-
ciej ,ii-fZĘA l,!=gda I\,TAJEWSKA, Stanisław TO-
r\IASZYK.
Wręczcrro rórvnież ZT,CTĄ SZPILKĘ p. Danieli MI-
;{OŁAJCZAK za nadesłane kupiety.
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INTRON{X.Ą C"i;li I{RGi,A I(UB§{G$/fl {;t)

Aktu intlonizacji Kirl]a ciokonaii: I" Stai.sz.,, J;;n
Chornski i II. Siarl,,:.; Siefan Klrrpsz. Króler::r Ku_lkc-
wym na rok 1995 ::,liliał TaCeusz :i,C}fASZEWSKT.
a, rycel,zami: 1, Kazireierz PEŁEC, 2. Ał,irzej LrCE-
RAS. PO laz pier"wsz,.,; l,.l113,1irolłlaiio iez KRoi,.j_
WĄ. Zcstała nią Wiesła,,łią liAiviR0I-. Pter.l.,-sza Da-
mą -- Krvstyna KLL|FS;i. 2. Dara 

- Ulszuia CiE-
St ł.

KaNCF]BT,Y i3LF}JE§€ięvŁ. GR]i I ZABAIĘ,Y
lx/ypełnlły wolny cza; :.^aiesz!].ijlcoin mias.la l grni-

riv zerólł'no .r sobotę jak i r-, :liedzielę. Wystąpiłl.
zespoły Pieśni j, Tańca ,,ŁA}iY'' Cz,iałający pr.zy A-
kaderni Roiniczej ,"v Fozłaniu, Ze:-::g!y I'odzinne z
Jarogniewic (ociemnialil) i Snigia (kapela p.Ignysia),
,,Idolki Fredzia" z Frzernętu l-.i,o-,vadzony pl.zęz za-
nieszkałą w Smiglu p. Aidonę Cstrcirvską oTaz złs-
poły nruzyczne z ZSZ w Smiglu i ,,Sezani'' ięz, ze
Śmigla.

Jak zri,ykle praco.".,.nlc,v Centrlłm i{,tritur,5. v,. Sirrigiu
przygotorł,aji iic;:t:,e konkursy dla dzieci i dor,lsłvc]l.
Dzieci lr=rł,iły się ,..v MII.i1 L]STE PRZEEOJÓ,V. Re-
rvelacyjl,-rie rvypadła ekipe z Cr,ałza. kióra .,v konkur,-
sie zajęła tlzy pier-lvsze nieliscai i{apiialnie r.,,"1-paCii.
naślad"ując trzecb l,tieikicil tenorć,;. Jaku]l PRZ- -
I]YLSKi, h{aciej tsŁAŻECZEK i Rcile;.t Sj_ATi-.
'"v piosence ,,C) sole l:rijo". Drugie inie3sce zal:ia !,l.,"l-

,,I}zieci": Szvnto:,r i Me_ieusz \Ą.'iDO]li3CY. Fartek
KCZAK, },,Iarcin JASKŁil,'vjAI.r j Da.rvici .T1-]]RZEJ-
CZAK.'Irzecie miejsce zajęła soiistka L,ial-*.ina STC-
PA, któr,a naśla.dow-ała il{ajkę jeżor,vs}rą iv piosei;ce
,,\Taji:ięknieiszą na ś."^,,iecie". Dorośii Foi5lĘali sie r.c-
dzinnie. Do konkulsu POTYCZI{I RODZ1NNIj zsło-

;,,iło się 5 rnałzeńsir,rz z córkami. Pielwsze miejsce i
.rla"giodę SiJ,U0 zł ,."l,yv,;a.iczyli państwo A. J. PRZY-
Ł]YŁĘOWiE z cci.ką I\,ICl.{lriĄ, di,ugie i 30,rJ0 zł -pańsi-.,vo iTAĆKCWIA1'ICY,/IE, tr.zecie i 2Ł),0t} zł pał-
si-_u. c DŁTDZIAKCWi}a. Pozcstełe d.,vie radziny otrzy-
niałv nagrci.y rzeczorr"-e 

- kosmetyki.

}vYs?A\aY
..Śnrigie1 -.,v staiej fotografii'' i ,,Śnrigiei wspoł-

czesny" 
- pokłosie ilonkulslr piastycznego -- cie-

sz;;ł-7 5i, duzym powodze]lietl zaró.+ino niłodzieży
jak i dorosłych, V;ielu zr,viedzających deklarov,rało, że
na następną Wysta\ffe...

§PGtsT
Fo piet,wsz},nr tui,nieju &{iejsko-Gminnej Ligi Trarrl.-
pkalzy tabela pr.zesial"via się łrastępująco; 1. miejsce

- LZS SPŁWitr, 2. - PoGo]§ ŚMIGIEL. 3. - SKS
CZACZ.
W turn_ieju piłk;łr.skrnr star.szych panow 1 miejsce
zajęła POGOŃ - GIN Snigiel, 2 - lvfAŁOMictr,
3 -* LZs STAHKOWO.

STRZEŁAb{iE
Dla dolosłych z kbks i1.-i;,la,}g w cli:iąch i3-21 maja.
IJczeslniczyło l,v nim .11 osóir. Najaktywniejszym
};5ł p. jacek El.zezierł-ski ze Smigla, kióry odrlał 21
selii za co ot].z\:l]1a} komplet tat.
Pieć uierr.,,szvch mie;sc zajęli; Jan KLAUZA z PIe-
sże,t..-a, lleneusz NO-,dAK z Bronikor,l,a, J. ERZE-
ZIEWSKi ze Śmigia, Ryszard OLEJNIK z Norvej-
lłrsi, Fiarrciszek LISIAK z Krotoszyna.
Na strzeinicy wiatróv",korvej naiaktywniejszym za-
vrodnikiem był h{icilał OIr{IECZYNSKI ze Smigla,
któi"y oddał 13 ser.ii i otrzyrrrał kasetę video.
DO ZOBACZENIA NA NASTĘPNYCH. PIĄTYCH Z
KOL,EI,,DNIACH SMIGIA''I!| rru. z,l

KRoL (szAcHoWY) w PRZED§ZKOLU
Sekcja szachowa ,,'Wieża'' działająca przy Cen-

trum Kultury w Śmiglu naukę gl.y w szachy pro\^/a*
dzi również wśród dzieci uczęszczających do... przed-
szkolą. Starszaki uczą się w Centrum, a do malu-
chów przychodzi instruktor, Swymi umiejętnościa-
mi popi,sują się w czasie rozgrywanych turniejów.

Taki turniej dla starszakółv, w którym uczestni-
czyło 11 przedszkolaków zorgałizowano w maju w
przedszkolu w Śmiglu- Kibicami byh p. Dy,rektor
Elżbieta Cieśla, wychowawczyni Justyna Ziegler i
maluchy. Wszyscy uczestnicy turnieju za pibry i
czynny udział zostali nagrodzeni upominkami i sło-
dyczami oraz d;rplomami. W imię d,alszej, o-wocnej
współpracy Przedszkola i sekcji szachowej ,,'Wieża''
oraz jako podziękowanie za dotychczasową współ-
pracę Paniom przekazano bukiety kwiatów.

R. Boroąnskź - instruktor szachów

SREBRNI SZCZYPISRNISCI
24 rnaja chłopcy ze szkoŁy podstawowej w Śmig-

Iu uczestniczyli w, finale Wojev;ódzkich Igrzysk Mło-
dzleży Szkolnej r,v Piłce Ręcznej. Zułycięzcą turnie-
ju zostali chłopcy ze szkoły podstawowej nr 6 w Koś-
cianie, którzy w ubiegłyrn roku w finale mistrzostw
truiskl zajęii 11 mie;sce.
Nasi w turnieju zajęli miejsce drugie zdobywając
srebrne medale i t_vtuł Wicernistrza Województwa
Leszcz_vńskiego. Nasz-łch barw bronili: Michał CIES-
LA (1. bramkarz). Damian ŁABĘDA, }r,{arcin ADA-
MEK. &Iarcin AJCHLER, Torłasz NOV/AK, Głze-
gorz BLIMEL. S4,rłon RATAJCZAK, Marcin LA-
REK, Łukasz FIRLEJ, Maciej DUDEK. Ariel BRZO-
ZO]MSKI, Piotr SKRZYPCZAK {2. bramkarz), Ka-
ro1 WIECZOREK"

TRENEREM naszych chłopców był nauczyciel
wychowani a flzycznego rngr Zvgmunt RATAJCZAK.
Jemu i chłopcom skłacian:y serdeczne gratulacje!
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E-!{:Z,§iŁf,§/b€Y j\iA Ę-.ąĘ{jfrf
Przys,iępi-ł j ąc cic cp,:acowania kcn cepc ji kole jnych,

juz cz,ł;ari_vch L]nr Slnigla, zalożyliśm-y sobie, że w
natło}<lł iiczl_r-:,.ch iinprez i zabs_-w należy,.. 'IVYEK§_
Par-j*wAĆ Si§iGeEL. Fovzażnie i dostojnie _* stąd
ttroczysta ses;a R:dy fuiiasta i Grniny, w czasie Iltó-
rej po iaz piervł-szy -v\,,i:ęczano rnedale ,,Zasłużo:ry dla
}/Iiasta i Gminy, Sni_qiei" i ...z ysrzyx",rlłżetrietn cka -poplzez kcniiiirs5. liierackie na kuplet i fraszkę, I tu
s:ię za-*ied,iiśmy. Tyiko po 1 ar,łtcizel Ale tym więk-
sza ich -- auiorej<ijl - chr,;ała. Tekst}z kr-lpletóvr, au-
torstvya p. EaNiEŁC Ii1,I1E{$ŁAJCEFa.K ze Śrnigla i
fraszek - p. AF{idY §E{RZYPCZIiK też ze Smigla
drukujen;t ponizej. Cbie Panie nagradzamy książ-
kami, a pr";;,słowic,ł:; ziotą szililką 

- broszą - p.
nANiEŁĘ i,:EK*ŁA§CZAK.
Uwaga, W następnych Dniach, w 1996 roku, te kon-
i<ursy po.łtórz;,myl ! !

Redakcja

Daniela Mikołajezak
Fi*§§NK,.3, P{§RW§UA ._ wstęp
(fia inC],,jl{ ,.Ka:e kcnie, kare'')

was witam, nriii wy irocha,ni
zaśpie-wać i się cieszl.f z rvami?

Czy mogę zaśpie-nvać i
ftis)

się cieszyć z wami?

Jeśii ieź rł,iia-cie i się mną ciesz1,-cie
to na perł.lo i -w1_1:i; ;-riniię ciziŚ Życie.
'Ira j>- la (bis)
Tc na, peił-ilc i rr.llr ull-iilę dziś ż;,-cie,

J.'stenr srnr;-cla;-,i. .l ij Zeir)_=:Ji,j.lq
bo rł, myi-i-r rrieście duż_l111 rłiło się -,i-,:iaz czuję.
Tra la la (5isl
§g y"z nirl11 l:;;ście d,łzyr:: tliło się w.,::,ąż c,zuję,

Zrianł j..: iez i;.li,_:ą. zrlnr] :.,):,:3ż ci:illi,ticę:
I{Oszanl]r1.o ;1-1 11l.. ll ie r-l ż]i<;.;i o c;łe
Tra 1,1_ 1a (bis)
I{o:zai:clrro rl:li:. iil=tążi<or"ro c;łr.

Lat-:i-n na j:gl:l} cic ił::ł fhajziląll1
a z1l:eą n: .1.1l]l:ii,.ll z ;1,1, 'ie: jeŹllz:li:.;ll
T.^ j- :-l-,'il i_ ,i1,1,

A, ztrr.ą:1.1 s;ilkach Z gÓ|:, t.ż ]łŻclzlłzrn.

l{ł:il:l ti,:r'lę jes,ielll. -r.,,ęc ci.-; .,,-.:s lr;13:..,
ił1;;]ę, j.a t:a3,1ea: ,l .] -i,i:,:.,j też ,;c:itJ.t.
Tr:l ]a ]a (ois]
M; jlę. ;3 t,i];];ecz!,ą ; ła.i;i t.r. 1].sie.izę.

}]l l:clrlc .::c::el.:ii ięCę z:lci:qr:rła
i jeszcze z t_tŚnlir:l:.r:l,..: 1r1.1_:,n1 .,,'aŚnł Śpierr,,łla.
Tra ia la (-r:is)
I jc-l,,z- z Ls.:.:;th,,,... ,v.l : -.--,ni -_!rct\ _,,..

PICP§ENK.Ą tsĘUGA
(melod,źa: ,.Paseła ułolki na Bukouaźnie'')

Pieniądze tracą, chociaż dtożeje,
bo wszystkim w Śrniglu dobrze się dzi,eje,
bo ró,wnież pracują, (bis)
to co ładne i co modne kupują.

Też i skarpety panom sprzedają,
dla tych, co również pieniądze mają,

(bis)

(bis)
j :,:7 §;:_1x.ulii4;5z;,l:i: ci;cii:li:h cnyba clrodzili.
,,,l §miE1u jeli źajnie i rór.-lr-rieź niło
ho bez Birllllistrza ż},e by się żyło.
A, co -,r-;. nyśiicie, (bis)
cz1, śnliiiel;lcy ch*ć t.r'lszi<ę iil,:icie?

},ia t ::r;+ił:l, :ki,r dc'c_L,ze się clzie j e,
.;i, r,a:l.j.:'l._l;,- ;_:'.,:.:-^zp..+.
\,,,;s,zyscy:.ię raci,.lją. (bis)
i : . p...,.lC E,,;.l:..i.,Zu\r _ ., _, ,:_ ł.

.iulr Sł;rzi,pczak

_\A DE*ciE ż-tClE
Już Ji;.ś tan pisał .,szlEcilcłne zdrorvie'',
I ja |ei< t-,.;ierdzę. lecz ta]r jesi w mowie.
;1j^ci..:, ;:.,:,ci.lje i plar,; s,rrrje,
T],jiro s;,ilJe bo :_rcie kc-sz:tlje"
A gł,l;v pr:,.,li t}.ził dz'l.: :ż::. zCr-,:.;:ie stl acić.
Drc,g-o i:lu.;i rjo]li,:.lli ;.: cp]_.l::ić.
I liie stać gc b1,,, iśr il:: ::ptekr
Ioo tak :traszrlie .,iz;:il-, j i].rogie icki.

:j,.ą S?KOŁY
ń,,,_,:rl,r, . l . ,,i:,).;_..,l,
: ,-:.,] t ,, . l i]_a z.,cc , -,,.
F:ac;:- rigrizie llie dcstałł,,
i,iiro;licrvkę i;rzez :.ck br:l.ła.
A cc d;iejl .,_: ,rii.iizi:.i,l.

FĘZYKŁADY
Z i;,lszyskich stron nas pouczają,
.' p::ykJaJy nl::, ,:c clają,
.*iiirit]a E6ikołąj*zak

+a+3*ea+}aa+ł}*+".€ó+.9tós+*+ałł*aaa+oa+}a+O}aaaaa+aaaa+|

NAST.iJtr},,TY NUMER:
22 CZĘ]ĘWC.Ą !"995 Ę.

+9aaa.*i}+*+ł9}łi+++**a$§§)łri}ł}}ła+tóa}}.}}}r3)aioa.aoaaaa

choć drogo kosztują,
to co ładne i co mcdne kupu_ją.

Piwiarzy vl Śrniglu też nle brakuje,
kto lubi pr"ło się nie przejmuje.
Trzeba pić, v,rolnym być,
a na ciuchy forsy nie ma, bęciziem żyć.

Ja nie pracuję, się nie przejmuję,
mcże nade mną ktoś się ziituje,
Śpiewarn więc piosenki,
może ktcś mi forsy poda do ręki?
Pójdę ja pójdę też na ten rynek,
kupię js, kupię mały bębeirek,
zagrają zaśpiewam,
i ja za to dużo forsy nazbieiarri,

Gdyby nie było i targowiska,
i też miłego naszego Eurmistrza,
biednie byśmy żyli,

(bis)

(bis)

(bis)

\,Vitan jł
cz.v mogę
Tra la 1a

( Ois)



wITfiYNA śMlGI§r,sKA

PĘZEEVi,I ?i §oEĄ 50 LA?
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,Fl
],,]iasia i f,iminy Slnigiei -;, r1,rriu 24 rnaja br. Jej bo-

ha,tera.ini było 16 par: r:l:ałzeńs]<icil, które za-warły

śjiłb :,v noczątkaci-t 1945 rollu, a lvięc 5C iat tenru.

B).li nirrii: Stanisłe-,r i Łucja DWORCZAKOWIE ze

Sr.tigJ,a, l\{arian i Wi}rtoria BCTOWIE ze Smigla, Pa-
rveł i b{aria TECł,AlifO\i/IE ze Śinigia, Stanisław i
;qtanisłav;a NCSKOl",rilE ze Śmigla, Piotr i Zofia
HOFłV{ANCY/IE ze Śmigia, Antcni i Władysłav,za
I,r{ASŁCWSCY z Czacza, Mlch=ł i Franciszka BAJ-
SZTOKOWLE z Czaczł,, Jan i Stefania GOR}Ti z Fod-
śmigla, Vv'ładysła.v i Wanda PICTRO\i/iAKOWIE ze

Śrnigla, Józef i ł.,faria STAMCWIE z PolaCovla, Wa-
,ffrzyn i Anna ŁAWI.IaCZAKOWIE z Chełkowa, Jó-
zef i .Tad,wiga PCłRZYCCY ze Starego Bojanowa,
Jan i Zctla SOEKOWiAKO1ViE z Wonieścia, Wła-
dysław i Stefania SKRZYPCZAKOV/IE z Robaczyna
Stefan i Zoiia },{ICFIAT,SCY ze Spławia, Bolesłarv i
Cecviia ŻeXCWin z Przysieki Starej II.

Okolicznościor,ve przernówienie rvl,głosił gospodarz

spotkania -- kierorvnik Urzędu Sianu C_v,łiiirego t,
Śmiglu, burmistrz Jerzy Cieśla, ktory rn.in. por,;ie-

dzial:
C zcżg o dni,i,-łbź!acź, P anże P r zeus odnlczqcg, C złonk o -

uŹe Zarządu MŹastcl, z Gmź"łifg araz pożostu!ź uczest-

nic y dzźsźe js z e j ur o c zg sto ścż,

Cżeszę sźę agromrł,źe, że mogłem Was zaprosić na te
uroczgste spotkanźe, k'łóre ma wgjątkotug ch,arakter

- bo ź ohazja jest nźecodzżenna. (..,) Spotkanźe to
niech będ.zże akazją do uspomnzeń tej ch.u:źl,ź, k;źędu

przgjętźścże na siebie nowe praua i obouiqzkż śi",-,,-

bujqc sobie u IJrzędzźe Stanu Cgtls1,|nego uszajerł,ł,ł,

mźłość, ,**iernaść i tuspółdzźałanże dla dobru rodzżny,

którq przez su:ój zu.lźązek załozElźścźe. Tru;ałość ż

z g o d.*, t o ś ć Vd g s z,J c'n mqłż e ńs tLD j e st najl eps zg m dozu o -
clem na to, ze sumżenrł,że spełnźIźścźe stuoje obawżązki

łnułżeńskźe i roci,zjnne (,.,) Za \Yasze szlachetne pos-

taruy ż ,LD?-oTc. goclnego pa-gcźa małżeńskżego skła-
d,am serCreczne pocizźe,iąotanie, Żgcze. \Yam, dużo

zdro,iłźa, długźch" i pogcrlngch. lat mał:eńskiego po-

żEcźa ź d,oczekenia kole inego i,,,:_ jileu_szll,

I'Tastępr:,ie w ini.eniu Prez-, ćenta RP. J,,lbilaci zosta-

ii uhonorov.:ani meCalami ..Za długoletnie pczl-cle
małżeńskie".
Po tej ceremoni Burri-iistrz dodał, ze Jubilaci są po-

kolenierrr, które przeżyło okrutną wojnę. Wtedy gdy

cał;,z naród przystąpił do odbudowy kraju, Jubilaci
zaczęli tą odbudowę od zakładania rodzin naj-

mniejszej, ale najwazniejszej, jednostki życta spo-

łecznego.

Życzenia Jubilatom zŁożył też przewodniczący,-
Rady Miasta i Gminy Śmigiel Jan Pietrzak. M.in. po-
,,.łziedział: Wasza biografia jest ciekawa przeżyliście
chwile radosne i smutne. MyśIę, że tych radosnych
bl.ło lvięcej. Życzę zdrorvia i pomyślności. Wszyst-
kiego dobregol

Rczpoczęła się część tor.varzyska. Rozpoczęto ją

ianrpką szampana. W czasie posiłku głos zabierali
panowie Jubilaci.
Józef Podrzycki serdecznie podziękował Radzie i Za-
rządowi za zotganizorvanie takiego sympatycznego
spotkania. Nawiązując do słów Burmistrza dodał:
Najpierw patrzy}iśmy aby Poiskę odbudować - póż-
niej rodzinę. Robiliśmy za darmo, za kilo rąbanki,
po którą się jechało do Kościana.
Jan Sobkowiak wspomniał swój ślub w 1945 roJ<u.

Było nas 4 pary - została jedna. Ksiądz z Broniko-
wa. Zycie nie było iekkie. Wychowaliśmy 4 synów
i 2 córki. Zona choruje...
Stanisłałv Nosek: gdy decydowaliśmy się na znlianę
życia, nie było łatwo. Dziś jest zupełnie inaczej, lu-
dzie żvją inaczej.
Franciszek Tecław przypomniał tekst starej piosen-

ki: ,,Upłyrva szybko żllcie.,.". Wtedy, gdy braiiś-
nr1, ślub. wsz_ysc_y byli zdrowi i pełni zapału. Dziś,
,ieden krzvr.,,1-, drugi garbaty, trzeci ślepy...

Puenią spotkania moga być słowa J. Sobkowia-
}-:a. ktor"v na koniec rvzniósł toast: abyśm__v się za 10

lat tu (urocz"vstość odbyła się w kiubo-karviarni GIN)
spotkali i byli też uśmiechnięci.

Urząd Stanu Cywilnego w Śmiglu informuje rów-
nież, że wnioski o nadanie medali za długoletnie
życie maŁżeńskie składane są z własnej inicjatywy
przez tutejszy Urząd dla małżeństw zawartych na

terenie tutejszej Gminy. W związku z tym uprzej-
mie prosimy o informowanie (z półrocznym wyprze-
rlzeniem) o zbliżającym się jubileuszu małżonków,
którzy za-łarli małżeństwa poza terenem Gminy,

(H.z,)

-,:---:-*=j1- - ---:--1.:'... Ł]L -::_:

T-lrzq,J -1tuiyl-L Cytuilnego u Smżglu uprzejrnie żn-

Jorm,-Lie, :e u:olę ,asttlpźenźu u zusiqzek małżeński
:ąci. ,:,:!ąrou,ali:

1i .a5. -
24,06 . -

Pan Tomąsz Biłłg z Popoua Starego ż Po-
ni }Iałgorzata Konieczrtł ze Srnżgla.

Pan Jąll,usz l{aźmiercząk z Gźerłąchousa i
Pani Sylwźa Ratajczak z Chełkowa,
Pan Marźan Babuszkieużcz z Przemętu ź

Pan! Iiazźmiera Kamienźarz z Poladoąl:a.

Pan Słtłl1,lolnir Rogalskź z Nietqżkousa ź Pa,
ni Annu BżeLcttllska z Kurśnźc.

Zastępca Kierorvrlika USC Donutc Ratajczak

i0
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RKS BRONIKOWO - §UŻ HISTGRIĄ
Lata 'c0 chalakteryzoviały się zakładanie,n t-c}-

nicz.vch spółdzielni produkc;zjn;.ch. Rózne b;lły me-
tody przekon;.-lvani,a. Wiele spółdzieini upadło ilłb po
prostu rozrviązało się. Są jednak j, takie, które opar-
łr się..rł,iatlorł,i dziejów" i trrvają. Do t;rrrlr ostat-
nich nalezą zarejestrowane w i951 roku spółdzielnie
w Bronikorvi,e, ivlachcinie i Morownicy oraz zareje-
strorvatla tv 1958(?) ro}<u spółdzielnia w Sietpowie.

W 1975 roku społdzielnie te nie oparły się modzie
gigantomani i zjednoczyły się v,z Rolniczy Kornbinat
Spółdzielcz-r Bronikowo z siedziloą w 1\łIorownic"v.
Sierpo."vo dołacz.,,ło do nich w 1977 (?) roku.
Kombinat był przysłowiową czapą nad trzema gos-
podarstrł-ami mającyn:i w pełni samodzielność gos-
podarcza.

Pierwszy z p1,opozycją odłączenia się od kombi-
natu wystąpił w 1992 roku Machcin. Kombinat był
rvówczas poważnie zadłużony (1990 rokl). Dzięki pod-
jętym przez rząd w 1992 roku decyzjom r.vlrsfąpi} 3
odłużenie. W trakcie procedury z tym związanej, r,v

połowie 1994 roku i pozostałe gospodarstwa wystąpi-
ły o podział kombinatu. I(onbinat, nie w- pełni, zos-
tał oddłuzony w styczniu br. Wtedy przy pełnej ak-
ceptacji banku, podjęto czynności zmierzające do po-
działu.

Uchwałę w tej sprawie podięio na Zebranir_l
Plzedstawicie]i 24 mal,ca br. Podział nastąpił z dnierrl
i kwietnia, a trzy odrębne spółdzielnie rv sądzie zos-
tały zarejestrowane 23 kwietnia br.
Na podstarvie pod;etej uchrł,ały o podziaie kombina-
tu zwołano zebrania rvalne członkólł, już samodzlel-
nych jednostek. na któr_vch zat,,vierdzono staiut5.- i
regulaminy oraz wybrano organy samorządorł,e, W
trakcie reorgartizacji nie zwolniono zadnego placo-ń--
nika. Kadię administracyjno-ksiĘ$orłlą rozdyspono-
wano na poszczególne spółdzielnie.

W rł,yniku podziału Rcirli.czego Kornblnaiu Spr:ł-
dzielczego w }jroni]lowie powstały:
1. Rolnicza Spółdzielnia I'rodukcyjna rv Broniko.,r,ie"
Gospodaruje na 366 ha, 14 arach, 30 mr w t;rm uz;vt-
ki rolne stanoviią: 350,52,?5. Spółdzieinią kieruje Za-
rząd w składzje ; Robert lś>t:}lattz3,k 

- 
pł.ezeą lł{ar-

ian Napierkorł,ski 
- 

,uviceprezes, Andrzej Wov,,er -członek.
2. Rolnicza Spółdziehria Produkcyjna iv l,{achcinie

(łącznie z Sierpowem).
Gospodaruje na 351,95,35, w tym użvtki ro].rie:
336,42,59. Zarząd: Ireneusz Nowak 

- 
plezes, NTarek

Kucharski 
- wiceprezes, Zbigniew Mocek 

- czło-
nek.
3. Rolnicza Spółdzielnia Protlrlkcl-jna rr. ]\!ororo:nic}-.
Gospodaru.le na ,ii9 42,93, r.:,, tlill iLzr-txi rclne:
3!}!},]1 C,ż. 7 7;1....1: ],Il=_-_::-_:=,.- P:.z..-siecki 

- prezes.
Gracjan Sołi-.-_..ak - 

1,\ _ceDltrz€:.. .Tatf \orvak - ę7i,g-.
nek. (H. z.)

,,CZARNE CFgĘ{UBV,, NAD KABĘ§INEM
W związku z otrzymaniem s-rgnałóiv od miesz-

kańcór.v gminy o zanieczl,szczanils środorviska, 1B ma-
ja 1995 r. przcprorvadzono wyrywkor,-lą kontroię
rłzśród pryrł,atnl,ch rł,łaścicieli folii i szklarni. W trak-
cie kontroii i-ijar,vniono dił,a przypadki spalania opon
w piecacłr c.o. Właścicieli ukarano nlandatem kar-
nym na krvotę 50,00.

W najbliższy:n czasie kontroie dot. roełzaju spalane-
go opału lv piecach c.o. zost,:ną nasilone.

Ponadto lł lasku przy drcdze łączącej St. Boja-
nowo z Przysigką Starą znalezicno około 10 sztuk
wyrzuconej padtrir:y trzody chle-wnej. 6 qlyżej
wymienionvm fakcie po,,viad,olliono Policję Lokalną
u, Śmiglu, która w-szczęła -ł tej spra-wie dochodzenie
rV celu lł,3rkrycia spl3wcó-11,1.

Fiorą,; pod uv,agę ogólr:e zanteczyszczenie atmos-
fery oraz zaśmieca.nie naszych dróg i lasów (zagro-
zenie sarritarne 

- r;iścieklizna)
ZIVRACA}ĘY SIĘ DO BĘIESZKAŃCOIV GMINY
o nie prz;rczynianie się, a w-ręcz o zapobiegar:ie tego
rod,zaju sYtuacjom, 

Straż Miejska

serdeczne podziękowania księdzu dziekanorli zbi-
gniervow-i Darvidziakow-i, rvładzoru Miasta i Gminy
Srnigiel, członkom chóru ,,Harmonia'' j Polskiego
żw,iązku Węclkarskiego, krervnym, przyjaciołołn, dele -
8acjorn i znajomyrn oraz rvszystkim, którzy dzielili z
nani smutek w bolesnych dla nas chwilach i ucze-
stniczyii rv ostatniej drodze

śp. STEFA|iA JAI{ICKIEGO

skłacla
żona z rodziną

PRZEPRASZAMY
W łloprzeclnim numerze ,,W S" str. 11 w materia-

Ie pt. ,,Podziękowanie", błęd_nie odczytaliśmy na-zwis-
ko Pana Jarosłarł,a SFCRKA. ."l,,łaściciela Zakładu
Mecha,niki Pojazdc.łej r,v Kościanie.
Zainteresorł.;rvch pizepie.szai-n)-. Red,akcja
@§r.ć§ął.ł. o..€€aałaaiaaaoaaaaaaaaaaa

Sprzedaur suknię ślulrną z trenerrr wzrost !72 crn

".]:::i*31:]*T;,J:"**.* j.Ł
PFFIU,,MARK,,

Smigiel, ul. Kościuszki 33
p o I e c a:

arytkuły spożyr,l,c ze w sprzeclaży hurtor,ve j
i detaliczrrej

szeroki asoi:tvn:ent napojórł, i lodc.,ł,
czJr.nne poniedziałek 

- sobota godz. B.00-20.00
nieciziela godz. 15.0C - i8.0C

Zapraszamyl!l

11
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PPUĘ §.C. ,,GIN"
Z slEDzIBĄ NA PLACU ĘĘ/oj§KA F*Ł§ĘlEGo 11 w SMIGLU

SERDŁ}CZNIE ZAPR.ASZ:"; P,T. KLIENT1p DC KAWLARNI

eAiriH eit{Ut iE,,@Ei §Ni"
v{ CdtriT§Ui;Ę I(UI"9Ę]BY lry sĘti&Lu, UL. T. KssCIUszliI 20,

KTOĘA S-"{\Ę/AĘŁA S§JYOJE PODVłCIJE W DNIąj 1 MA§A lrr. OD GODZINY 10.00

KAWIARNIr1 CZYNF{Ą JES?:
,,,;e :nterki, środy i czwartki od godz. 10.Efi-22.GS
łv piątki i soŁoły od god,z. 1S.00 do 24.E&

w łtieduiele i śr--rięta od godz. 10.S0 e}o 21.0E

OFERUJEMY d.agiia hałowe (małej gastroeoneii), wyroby cukiernicze, szeroki asortyment napojów
ciepłych i ciałodzących, koktajle, desery, alko}role, zakąski.

PRZYJMUJfi&tY ZAB{OWIENIA na orgaraizację irnprez rodzinnych, towarzyskich, spotkań koleżeń_
skich lułl towarzystw.

ORGANiZO},VAĆ trĘDZnaMY dancingi i dyskoteki a także działalnośó klubową i kulturalną wg pro-
granru który będzie opubiikowarry m.in. w ,,Witrynie §itrigielskiej".
W ponieciziałki lokai będzie nieczynny.

Zapraszamytakżedonaszeg*sklepumonopo1owegoGll§napi.1"'VojskaPo1skiegowSmiglu,
czynny codziennie od 9.00 do 24.00,

a także
do sezonoą,ego sHiepiĘii spożyrr.czo-cukierąiczegt} ?rzr! ul. §+-apłlickiej (czynrry będzie w czasie irnprez
a także w okresie leii:im codzrennie).
U W A G A: W dalszynr ciągu przyjnujemy odpo,,i-iednie osoby do pracy.

Dyrektor Handlowy PPUH s.c. G I N
PIOTR BALCER

TE§ąa6§idAEłią 3&ĄpR.ĘZ v\7 CAFH, CI{JB ,,GIFd"
w i!{IE§EĄCU cZER\Ą/cU

- DNi DŁA sENIoR,oW
_ DNI GIER,

- DNI LITERACKO-M{JZYCZNE
_ DYSKGTEKI

- DYSKOTEK{ tTłŁ BANCINGI (przemiennie)
_ DNi FAlvIIŁlsNE

Irnprezy zamknięte prosirrty rezerwo§Ę7ać na 3 drri prze* terr-:.iinerł, 
"ą 

ę,",yjątkiem styp.

CAFE CLU§ ,,GlN" oł5anizuje wszelkie imprezrlz .do 5{} osói: i poriadto może prowadzić żywienie
zbiorowe na zamówle*ie i w nieograrriczo:rej ilośer (rotacy;ini,.:i * wycieczki, grtrpy turystyczne.

Dyrektor Handicwy PPUH s.c. ,.GlN"
piotr Balcer

,.lr,/IT3YltA .{nj,laill]Lói{"i" Ri]i,)AGUJI] ZESPÓŁ: I{ubert Zbiers,lri (redalli+:, ilaczei:,;:), żaneta Klecha, Erika §laćko-

P, ?, iei, ż7iJ. Redal.:',:ia i::e ponrli :ldr:culiedzialłości za treść ogłcs;eń l nle zr;a.a 11-,;';;11ą}{:.,y nie zamówion];jh. Zas!Ize-ganry:soilie pi'a=vc siłl-;]r:;1;.j:1. ,-,,,;p11.,,,;i:,trla tekstów oral i:lstów. }Jakłacl - ii00 egz. c€ila - 40 gr. reklama cmz - 20 gr.
DR,ll|l: ,,I)rukarnia" ił. ł,ęcz"vński Snrig,iel, ul. Og odowa 39 -_ tet. (0,35) ].80-111 rv, 543.

WToRI(I
SRcDY
CZWABTKI
PiĄTKi
SfJECTY
]r-Il-DZiEl,E


