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§} #§}KV' ffiHY'§"ilŁfą# §* V :

Dajenry Wam do rąk prerwszy numei ,,Witryrr;,z §ir:igLeiskiej" ;,,,łją* nadzie;ę. że 2:z;- j;ńe-
cie ją ż;,czltił,ie.

\F,/ i t, r ;v, n a t,o rlkno i"vsta$lowe lub szi<l;.na głli-.-iota siiiepo-ir",a słuząr:a do wystai,;lan'.a io-
lvałów, Foistaryo-"vyrt produktem, kióry ł:ęizien'v \łam prezeni*,,vać 'i:ęC"ą wiad*mcści. |hł=-
my ilu6 pośrejn':kiem między Wami a organami sai-lorze,ciowymi i ac]łrii:ristraeyjn1,-r:ci cigsni-
zuja"eyrni życie naseej społeczriości. Będziemy ltifor;łę,.łać \,,Ą"&§ G tym, co akiualnie bęizie ;ię
c]ziało na rlaszym terenie; przedsia-,xrim3l t*z 1--;.clz:i, a,Łłrzy mają ccś rio p*.;,liedzenia i rrlają o
CZYrrJ, rnO§VlC.

M/ \ł.Iitrynie naszej będzie też miejsce i na przeszłcść, któt,ą nasz

A dlaczeg* ŚrnigieIska? Wzrost aktywności społecznej
minisiracyjnych spowodo,*rały pojawienie się rvieiu łr.gicnalnych
toriainym. §nrigieisk a ta znaczy nasza - miasta i gn:iny §migiet.

t-"-łaszyin p;i.:.;niei-uem jsst, i:3,- lry *- Sż.,,,i.,ł,i i,:,;-'ieiric;7 s'reliśłie się współt-wó::cilni iii]-
Szego pis;ira, Inioirn"Lijecie nes gł5rłnie c 'iyit, co się W*m iiie pcdo"ba, co nalez"r, znrienic. o

czylł chcielibyście r,ą, nastęr:n;,ch rruinerseh Fjrzecżytać.
Fiszecje i'ó,łin':-eż o tynl co vYas bcli, co 1Vai-n pr:.e:zi..ał!,z;l, utrudriia żyć. Listy te lędzieny
publikcwaĆ mająe nad"zieję, ile zareagują rta nie instytlie;e oclpcr,viedzialne za cr€łnizację zycia
społecznego. Z gary jedirak",-1plżeiz&.my, ż,e nie i:ęczi*Lrly il:ter-łenic",vali. Siai:byśrn3," srę -bo-

wiem kol,ejną rnstytucją ,,sk*rg i zażaŁeń", 8 ił-l ilic jest na§ilyln celem,

Fi,zekazujcie iez i to, cc uzyskalo iVas:;l apiobatę. Dcs'lrzeganie j:ovlieirr czyichś łi,ysiłków po-
pravziających ste-n rzed:zlJ jest taki;r: :]arnyft} środ,irjelrn akty""vizując:,1lTlź j*k słowa uzasai:ricnej
krytyki.

Fro,,vaclzenie, re.Jagorvanie i y7y,!3"i,il3ni* rrirriejszego pisrna (bęilzierny się starali ł:y b"vio ono
dwl-:.tygoClnikiem) poiijęiiśrny się n;r i-,i",;śl:ę wiariz samorząiiorvye}i. l{ie oznacza to jednak, że
jesteŚmy organem rady n_a::odoi.le; iii-i zaiz.li,i,ł niasta.

Itlasze plsrno jest niezai,:zne. il.;.., ,,i,.ijarrry siq:aiinym.n::,;j.ljc*rnil:liećnie bęciziemy
c}.o nikogo żadnych uprzecizen. Wsz}l5iki*h ri";ii'icrxzać będ_zielny rółvno: ż szacunkiem. godnoścrą
i wyrozu,miałością. Redakcja

gS* iqR,,ĘVj"TRVN=g §i\i§§G§ĘŁ§K§§3'

ĘJKAZUJn §§Ę
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region ma bogatą i chlubną.

i samodzie].ncść jednostek ad
pism o różnyrn zasięgu tery-
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ROLNIK §pI...

A KOMITET DOZYI.{KOWV
oBRADUIE

(DoŻYNKI GMINNE - NIETĄŻKoIvo 17.09.1995)

. Decyzję o organizacji dożytie}< podjęio u sch;.iku
ubiegłego roku na zebraniu prezydium Gminnego
Zl,viązktl, RKiOR. \iJ ciniu 27 czetwca 1995 l. utwo-
rzył się w l§ietązkołvie Społeczny Koii:ritet C)iganiza-
cji Dożynek Gminnych w następującym skłacl,zie; soi-
tys Tadeusz Wasie]ervski (przerł,odniczący) oraz czlon-
kowie: Aniela Kołacińska, Jan Ratajczak i lJenryk
Starkbauer, Na następnym zebraniu, }<tóre odbyło się
7 lipca, zespół ten porviększył się jeszcze o 2 osoby -Aleksandra Wojciechorvs}riego i Jana Frąckorł,iaka.

Miałam okazję uczestniczyć w tyrn (i kilku na-
stępnych zebraniach Komitetu), dzięki czemu pozna-
łam wiele spraw niejako od kulis. Byłam śrviadkiem
postępu prac olganizac5ljirych i cbserwatolem, a nie-
kiedy i uczestnikiem, ożywionych d).skusji nad róz-
nymi wariantanri imprezy dożynkorvej Bywało, że
spotkanie Komitetu Dożynkowego przeciągało się clc
bardzo póznych godzin wieczornych, tak, że tlżyty
tytuł nie odbiega wcale od prawdy.

Nie urażę clryba nikogo, że duszą i motorem
wszelkich poczynań Komitetu Dożynkowego byli pan
Tadeusz Wasielewski i Jego ,,p]]awa ręka" - pan
Henryk Starkbauer. Pan Wasielewski v",ykonał prze-
de wszystkim morderczą ,.l]tącz pracę, konstru-r_łjąc
drobiazgowy scenariusz dozynek. Smiem t,wieid.zić,
że była to praca godna profesjonalisty, r,vsz-;,,st}<o było
szczegółowo przemyślane, przedyskuto-rnlaile z pozo-
stałymi członkami zespołu i wreszcie rozpisane r,v for-
mie ,,partytury", gcizie ka"zcl;z miał prec.,,zl,jnig 1x;--
znaezone zadanie i odcinek, za który odi,c".;ia.dai.
Jeśli jeszcze d"od.ać do tegc łut szczęścia ,.,,; postaci
pogoCy po długotrwałym oi<resie des:,lczu, ni.,-,, iro_,1e:;,

się dzir,vić, że ostateczrry eie}<t ilył aż i:,ait-. r,ii::.,l.u*.

Wstępem do S-"i-iętr Plonór.,, b)l,] ].1],Lrcz;rsie pc-
śr.rit;cenie tradycyjłegl bochna chlcl:;i i. -:,,i,.:i.:a i],ł'.
zynkowego w śmiglelskiej farze. Gd.r i.:r;,.cz]<i z dl-
Iegacją dozynkową: p. Aurelia Dr;,.gits i i;. Stan,isła,.,
Rybakowski (wierriec) oTaz p. Ailiela Kołaclrrsila
i p. Jan Ratajczak (chleb) w as;,ście pccziLi szianCa-
]:o\Ą/ego OSP Nietązko.,vo zajeclrały plzcd kc.ściół, po-
nitał icłr lt bramy ks. proboszcz 3'Lefi.n i]l_łr]ziak, k1 ó-
ry w czasie }.lszy śr.v. dokoł,ał 2i;:';,,i.iql .",ił 1,iz),,,' :-

sionych symboli placy i trucil_t rollil11.1.

W kilka godzin pózniej r,vitaliśrny cał5l Ę613*56
dożynkowy na boisku ZSR w }tTietążkcwie. Za polo-
nezeĘ miejscov,,ej po}icji ci,,;uóch młodych jeźdżcó,,v
poprzedzało bryczki, na których jechali honoror,,,ri
goście dożynek. (Najpierw oczywiście Jeszcze wieniec
otoczorry przez dzier,rlczęta vr malo,uvniczyclr strojach
ludorvych). Niech rlii będzie wolno rvymienić kilku
z tych najdostojniejszych: sekretarz }'ltiG -- Wanda
Jakubov"ska aTaz burmistrz - Jerzy Cieśia i prze-
t,ociniczący Rady MiG - Jan Pretrze.k. Ostatnim
zaplzęgietł był kolorowy wóz cygański, po którym
zobaczyliśmy kombajn SMIGROL-u z olbrzymim na-
pisem,,Dożynki gminne Nietążkou,o'95". Otwierał
on ka.,valkadę różnorodnego sprzętu zmechanizowa-
nego. Całość zamykał pojazd bojou,y OSP z młodzie-
2611,ą druzyną strażacką pod opieką dha Eugeniusza
Drygasa.

Organizatoruy zadbali o sfilmowanie całości im-
plezy dclżynkowej na kasecie video, więc wszyscy
będą mogli obejrzeć to jeszcze nie jeden raz. W cha*
rakterze komentarza do filmu wymienię tych, którzy
udostępnili pojazdy i sprzęt do korowodu dożyrrko-
W-ego.

Zaprzęgi: Ireneusz Biegański Nietążkowo
(wóz cygański), p. Witold Chudak - Smigiel (2),

p. Jan Dworczak 
- Podśrnigiel, p. Paweł Kopienko

- Spławie, p. Tadeusz Niemczai - St. Bojanowo,
1l. Ryszard Sobierajewicz 

- Smigiet (2), p. Roman
Walkiewicz _- Morownica,

Sprzęt zrnechanizo \,vany: Władysław Bur-
mistrzak, Ryszard FiIuś, Ireneusz Szczepaniak, SMIG-
ROL 

- 
Śmigiel, Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSP.

j OSP - Nietązkowo.

Głólł,na część uroczvstości dożynkolvl,ch odby-
rvała się na ciycie boiska. Spośród zaproszonych gości
prz;,b;,1i m.in.: radni, zarząd i władze ad,ministracyj-
r-;e ,{iG, prolloszcz miejscolvej parafii, dyrektor Cen-
irirrir KultuTy oraz sołtysi i prezesi Kółek Rolniczych
z całei g-rniay, a także przedstarviciele różnych insty-
tuc ji.

}Tie sposób nie rv-ymienić tu prezesa SL,IIGROL-u,
R.,-szarda I,'ornalike, ktcrz,y nie tylko rvsparł imprezę
fir:anscrvo, ale ró-wniez dostarczył pod_est dla wystę-
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pów oraz służył szeroką pomocą; p. Aleksandra Woj-
ciechowskiego .- dyrektora ZSR w Nietążkorvie, iiti-
ry przygotovzał całe aiternatywne zaplecze dożynek
na terenie szkoły rolrliczej (na wypadek niepogody)
przy czym ucznicrvie tejże szkoły brali udział w po-
rządl<o..vaniu terenu.

W części obrzędor,vej gospodarze dożynek - prze-
łvociniczący Rady iv{iG Jan Pietrzak i burmisttz Je-
rzy Cieśla odebraii z rąk wymienionych już rolnikóv,l:
A. Drygas i S. Ryłlakow-skiego oraz A. Kołacińskiej
(przevrzodniczącej KG'.,V) i ł Ratajczaka (prezesa
Kólka Roiniczego) wieniec i chleb dożynkovry, dzię-
kując rvszystkim, których praca wytworzyła tego-
roczne plony.

Dzier,vczęta z,.Żeńcó,vł Wielkopolskich" róznosiły
rczdzielone chieby vłśród zebranych, dopełniając tra-
dycji rolrriczego śłvięta

BcgaĘ część art;;styczną wypełniły v,ystępy
,,Żeńcó,,,ł Wielkopolskich", młodych mandolinistek
z Choryni pod batilią ir. i{. Canou,iczowej, gr:upy

,,Acid Flamer:co" z Kościana (też folklor, ty}e że hisz-
patiski) craz kapeli ,,Zza Winkla" z Nowego Tomyśla.
Sporo śm.iechu wzbudziła pona-dto pani Stefania
Szrlłarc ze swoją grupką ,,cyganów".

Komitet Doż;lnkowy dołożył wieiu starań, żeby
prograrn imprezy był i:ogaty i róznorodny, prze-.
kształcając dożynki w prav;dziwy fest;,n ludo,"vy, któ-
rego otoczką lryły wszelakiego rodza;u stoiska to,ć",&-

r?yszące - od kuchni polowej z kiełbasą i napojami
(w tym kozie rrrieko z gospodarstwa szko1::ego ZSR
k_ierowanega ptzez J. Frąckowiaka) po baloniki, sto-
iska spożywcze, czy nadmuchiwany zarnek. Bawili
się i dorośli i dzieci, które żal po w-ypl"15,]czonych
przez nieuwagę balonach mogły ukoić przc jłzdż\<ą

bryczkami lub porcją cukrowej rvaty.

Nie byłoby dobrej zabawy bez poprze<izającej
i kończącej jej pracy. lrTa wezwanie l{,omitetu If;-
ż;znkowego znaIezli się chętni do uporząd}<cwałia
i zagospodarowania terenu w tym przede wszyst-
kim członkowie OSP, którzy pod ,,dołvództwenr"
p. Stanisława Ratajczaka czuwali ponadto nad po-

rządkiem i bezpieczeństwem, kierowali ruchem ludzi
i poja,zdów, czuwali na parkingu, rozstałviali i likrvt-
dowaii sprzęt itp" Były vridoczne Panie z KGY/
(ryśród ktoryc}r jeszcze taz przypornnę p. Sz*-arc), ale
była także np. p. F{elena Łuczakowa, która salnorzut-
nie podjęła się uporządkov,-ania znacznego odcinka
uiicy. EyIi też inni, których nie wymienię z nazwi-
ska, ale któtzy zapewne niejeden już raz wykazali
się tzrv. społeczną postawą.

}Tiektórzy zawiedli - nie było np. zapowiedzia-
nego stoiska ze sprzęteitr rolniczym, nie udało się iak-
że pokaz,ać środków do produkcji rolnej. W ten spo-
sób stoiska fachowe ograniczyły się wyłącznie do,eks-
pozycji spółki ,,BIOPEST" ze Smigla prezentującej
środki ochrony rośIin.

Nie zawiodła natomiast pogoda, nie ząwiodła parri
Barbara Mence1, która z ramienia Centrum Kultury
zapor^riadbła całą część obrzęciorvo-artystyczną (przy
czynr nagłośnienie imprezy takoż zapervniło Cen-
trurn). Nie zalviedli także licznie przybyii mieszkań-
cy Nieiążkov,,a i ich goście, któtzy bawiii się do póź-
na na zabainiie w świetlicy wiejskiej.

Oby równie radosny nastrój panował po zbiorach
jesiennych. Czego serdecznie życzymy wszystkirn

DOŻYN]KI sPoNsO&oWALI
EZECZOWO: '

1. Wytvlórnia Wód Gazowanych Sp. z o.o.-Srnigiel;
2. Przedsiębiorstwo Handlowe ;,GRAF" - Romón

Ratajczak - Leszno,

3, Masarnia - Jan i fuIaria Lisiak - Spławie,
4. Firma Piekarsko-Ciastkarska - Ryszard Sobie-

rajewicz - Smigiel.

FtrNANSOWO:
Rady Sołeckie wsi: Koszarrowo, Karmin, Morow-

,r"ica, Stare Bojanowo; Komitet Osiedlowy Nr 2 w
i:miglu,,,Zy gmunt" Morownica,,,Smigrol", Zbigniew
}fałecki - Nietążkowo, Tadeusz Grygier - ZakŁad
i lsłl_ig trveterynaryjnych.

§ffiŁffi*§3&ffi

Radna IANXNA WAWRZVNOW§KA

- GRATULUJEMY\ F,edal;"cja

(O przebiegu Sesji Rądy Miasta i Gminy §migiel w 1idst. nurnerze).
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] 6 .ł,rześnia 1995 rokrr

- Pan Aleksancler Francższek Kalunozuskż z Jarocź-
na i Pani C,rużEna Fźrlej z Wanieścźa.

- .P,;ł T,:iltos:; D,u:or,Jk z:ra,rgowisi<,a ż Punź lluona
li", ]- .. jt/t,.1orou.ti.

^-- Ptłn Durźt:sz Bedruc,rczyk z Bżskttpic ż P{tnź Kora*
'I"ża Jali.,nti Kazlnźerczak z Morouaźcy.

- Pan \Yoici.ech lierzog z Mocll, ź Punź Agnźeszka
Zeleźnźak ze Śr,łźgla.

]'l t,, rześniia ,i 995 rokLl.

-- Pan Da"rźusz Przeł,-rasltł"-ł: Jankausk? z Paznc"nża
ż Panź Eernadetą Stel,-nqszczyił z VIanźeścźa.

--- Pan, Jarosłau jail l'yilt,ltłiiskź ze Snigla ź Pani Ka-
ralżna Anna Zajci,;,€T z? Starego Bojanowa.

* Pan Rafał Rajeuskź z ts,ościc..nt. ż Fanź Katarzyna
Ś mźe r z ch, cLl sk a z S źh a r z,,g ncł,

30 -wrz,:ślią 1995 roku

- P{it1, Syl,"łes,t,e,r Leon,Jrsiłż z PrzEsźekź Starej l
ż Pa:..i, l"i.{t;,illu Łtłbi,islc{, z Przysżekź Starej l.

-- iril?tr łiaral Jc,n, 61orioi:, z Ko,kole",Dą i Po"ni Donatu
E,url Biriłą ze Starego Rojanowa.

Zastępca Kierolł.nika USC
Danuta Ratajczak

ffiffiH

tJrząd Stanu CEwźl"rłego lł Smźglu uprzejmźe za-
uźadanńa,, że w tuiejszy,m Urzędzźe zuia,zek małżeń:
ski zatlsarlź:

23 sierpnia 1995 roku

- Fan Krzgsztal Majorczyk z Pośuiętnc{ ź Panź Ka-
rina Agnteszka Bqk z Czticza,

- Pan Rafał K*rrłźe"łłźarz ze Śmźgla ż Panż l{onorata
Marża Kasperelc ze Starego Bojanotna.

ż6 sierpnia i995 roku

- Fan Arudrzej Wojciechausski z Pecnej ź Panź Ka-
rr"źla Marcźnkoąlsska ze Śmigla,

- Pun Robert GbźłrczEk ze Śm"żElu ż Punź llłana
Gr zgb ozu ska z P r zg siekź P oł slłże j,

6 września 1995 roku

- Pan PrzemEsłazu Kunert z Kaścźana ż Panż Bogu-
mźła lrerta B,tcłł{l z Olszetua.

9 września 1995 roku

- Pan, Pżotr Szczerbal z Nżetqżkausu ż Panź Hano-
rata Kasperska ze Starega Bojanoua.

- Pan Tomasz Nędza z Nouejusź ż Panż llona Ma-
rża ldzźejczuk ze Starego Bojunaua.

W piątek, 22 rł,rześnia br. do Smigia przybv-li juz

,.starzy znajon:i" z l0 tysięcznego miasteczka Beiieł:
I{AR}vI ERUiiiSi--iG, DAAN: KERSS;ES, lrLBElif
VAARTJIS, HAi",]lj KLAASSE}TS, TADEUSZ i,]C,
\ĄIACKi.

I tak jak poprzeCnio, p|z;;,w-ieźli ze sobą ad,zią:.ż,

i:uty i w;\:pcs3,żenic ciia spclto,"r,cćrł,. Prz;:r,:,i,3,,:.,."

dary zostal.i złożone rv slilepie Ośroci.ka Po.iit-,ł-,- f],ri-,-

łeczne;j v, Śrriiglu przy r,r1. A. Mickierł,iczrs. 7 dcko-
llaliego reinanentu rvvnil<a. ze rn.ilr., prz,,;lł iezioirc :

E6 pal spcdn], i::40 srt,girl,,,", iil; ::pódnic, ilE ko""z,.l1, 2,1

i,lirriki,86 ]:]uzek, l;! pła"s:łc::;,,. A pOrr3.{]: io: ]<oszuit

llocne_., prześcieraćła, ilut,v, kcce, poriiioszulki. czapiri,
s:iiłlpe+,v... C5;ci:-:a; ,.i-ł,litl_:: dł.ic.,"i. ,,i,,aa-l],.l-j ;. ,1,i:: :l- -; -

n-,_.ł.]l cen z,.11_1;npeksu", Cc.;,1ia się ;ia ckC,;,; ?, ;':','.';'.,:
y,.- rr"7 Ci} złcjl;,. g j.l,

sĄ, JE§ZCca §§,/OLNE MIF,J§CA!:!
Cei,itruirt Kuliury w Smiglu informu;e, ze są jesz-

cze woine tł,iejsca :la zajęciach z i;,ti,-:rk;l, które crj--

1;).,łają się w irażdy poniedziałeil ""; CK. C,'p;_atrlość
-,vynosi 10 złotvch n:iesięcznie za, Ą zajęcla, ktare ::o;:-

poczynają się: dia 5 latków o go,Jz" 14.40, dla §--4
latkó:v o i5.10 i dla 6-7 1atkóvu o goiz. 15,40.

Dgrektor CK u: Srł,źgilł

'§ł-l śŁ§ifi,l |'i'
łT ł* g &ii $,.: n*- J §

Ze rn",zg,ięC,,.1 Ęa to. .,le dc ;,klepu CPS ograniczony
ciostęp rnają podopieczn,i z terenu gminy (bo ci
z ,.miasta" illlr rł,l,przedzają), ,,v OPS lv Smiglu po-
.lt 3.i,to,,vlcrlo c zęść przyi,,, iezione j a dzieży b e zpośrednio
(sa:nochodenr jednej z praco,wt-lic) toz,łłieżć ,,po te-
i:enie".

]\,Iiito teqo. ze liolerrdlz1. przyjechali prywatnie
do p. }ut. Wł. Ki,aivczykó,w, z,qstali prz"vjęci i tłgosz-
cz€:y]! przez Zarzad lviiasta l Gmrny Sniigiei, W trak-
cie oficjalnych r'oz]1-1o,;-, cbie stlony l,,",rlrraziły chęć
dr_lilr,i.iłvaCzen,ia cic cflcjainej -1\,s1]o1placy między miej-
sccwcściaini. Eyć inoże aastąpi to nieba-wem, bo bur-
,rrlistrz Jeizv Cleśia -będ;lc ipr;-łl,atnie, na zaploszenie

i_:l,z.,.;''-.rłe3o ;:. ijoienc]rirrci p. T]adeit.cza Nolł,ackiego)
. ., ijoi;ri:,Jii :-lrltka -tię z hurmisirzem Beilen.

(H.Z).

l! JFS§, TAKS$§,ĘK'Ł, CZ"{ JEJ NIE IVIA?!

i Z i_v;n pytaniem z,.vrócił się do nas czy-telnik po-

i r,,ctując się rra informację z posiedze:ria Zarządu, w
{

! czasie kicrego wyrażono zgodę na postój taksówki.
;iZgodę ,ffyr:]oi]G, kopertę 14lyrłalol,vano, a taksówki
ii;;i vridrr ni l,}uchu. A rnoże był to pic? Zapytał.
;i
,i Tcż łrvśri}r., chcieIi wiedziećl
|l "ii nedakcja

§H* 'i,:
§ = §r ć-=
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Kffi.ffiffi§K& ffiffiŁ§ffiY#ffi€e
8.09.br. * Nietrzeź,sy mieszkaniec Popor,.;ir St;lr,.:io
$/ samo południe ieżał na boisku Liceunr C3óiil1-1-
kształcącego w Smigiu. Odwieziono go dc dornu,
a za sianie zpcr.zenia sporządzono wnio:ck Co ].'-io-

1egium.

8.i}9.,br. 
- 

O godzinie 14.rJ0 inter.łertic-łi1]10 y'I Pi,..:i,-
sj.ece Starej, gdzie d;szło do nieporozu.rnien lcdz.:ll-
nych między ojcem a Synem. Przed;:ioil.,:.,11 Si].il,ii
bvło irzaskanie drzrł,ia.mi. strony pouczcilo.

l1.8tł,br. 
- Arvaiitui3- iomo"łza t,, miesz]<ł:liu l]rrji,

ul. Wod:-lej r,,, Śraighi. T,łszcząL ją rrietrr:łź,:rjv ,j:źl]..

Stroriy pouczono.
12.09.bł. 

- W Śnligiu na iłi. NI. łioricpnici<i,:j xi.erir,
jacy TaRPArł,lM micszi<aniec Jarocina l;.ie zaci-ic,
.,vał nalezyi,rvcii środkoiv osttozności 1lL:::1 1-, i.,.C/:,-
rriu się do rl-tc}ru i uderzył w tył prav,idlłr"o za-
parko-rva,nego GCL}-A, Spiarvcq ukar-;ti;o tl,3.iii,,-
tem i0 złotowym.

15.0$.br. 
- Nietrzeźr,vi miesi:kańcy Les;na i Cz:iczil,

zaczepiali pl,zecho,Jniórv na uiicach Śjmi;la. Sl;'L l.,,r--

cow pouczono.
11.09"br. -- W mieszkariiu irI,z}. r_li. A. i}iid,.-::z;r

w Śmiglu nietrzeźrvy mąr \Ą"}ri},,cłał a.rvantu.rl3,
a następnie rvybił szyfuę 1.1, okirie pli.,ł,rlic;,, r ilcLtki
z domu.

17.09.ilr. '_ Właśclcie} Cafe-Clui:-1 ."i_iil,j " r,., ,:;.;i_ ,,l
przy u1. T. Kościuszki zgłosił, l:c zc,_.i.rl w;r]]!ln]:ll,
niewybrerlnymi i wulgarir"vnri 5i.l,,i,,;tl-, l, 3tlc;:,.l,
potlcZono.

18.09.br, 
- W nocy n|cznani ciotąc] sl;ra."ł,l:l. ollir,!.ctii

a nasiępnie skradli dv,a koła od parki,rjac,i-ch ]:e
ul. Kątnej lv Smigiu samochod.ćr^,, }-1AT 1l3i_l. .':,l;i,a-
wa w toku.

l$.G$.br. 
- W Starym Bojanowie na stacji PKP nie*

znaily sprawca (bądź sprawcy) ze stojącego na
bocznicy \Magonu kolejowego skradł około 100 trrg

\,Vęg19. Sprawa w toku.
19.E$.br. 

- l§a u1. Zorojo-,nlej w Smiglu nieznan3r
oscbnik zakłóciŁ ciszę nocną poprzez wykrzykiłva-
nie, użyv,,ając słów- v,/ulgelnych.

}.$.S$"ilr. -- Nietrzeźwy mieszkaniec Lilorownicy za-
kłócał spokój mieszkańcom ul. Kościańskiej w
§niiglir, Przed przybyciern policji, oddalił sie.

2S.S-ę.-br. 
- \r{ godzinach południov,lych interwenio-

§,ano w Czaczu."łr rnieszkaniu przy u1. \ffielicho..,li-
slriej. gdzie teściow-a nie chciała wpuścić synolvej
do mieszkania, Strony Ijoiiczono.

żl.S$.łrr" 
- Y/ południe w Smiglu na skrzyżowaniu

ulic Eohaierów i J, Kiiińskiego kierujący POLO-
NtrZEM mieszkaniec Nowejwsi omijał 1ewą stroną
stojący na skrzyżowaniu i sygnalizujący kierunko-
wskazem zarciar skrętu w lervo, w u1. Bohateró.lr
sarrochód MERCEDES 123 i doprowadził do zde-
rzenia z nilTl. Wniosek do Koiegium,

24.0s.br. 
- O godz. 23.45 mietrzeźwy mieszkaniec

Moror,,,znicy zakŁóclł porządek i ciszę nocną miesz.
kańcom ul. J, Kilińskiego w Śmiglu. Tym i:azem
zatrzvłrano go cio wytrzezwienia.

ż9"S9.br. 
- O godz. 23.30 kierownik sklepu przy

u1. Wł. Reymonta lv Smiglu zgłosił, że zairudniony
u niego stróż swe obowiązki wykonuje w stanie
nietrzeźwyrn. Stwieidzono, że w 1 dcm3 wydycha-
nego powietrza jest 0,73 miligrama alkoholu, co
odpowiada 1,53 promila; Wynik przekazano v.łaści-
cielowi.

Kierownik!:iŁ";H*f"",*:L"#"""'

Lo§V ABSCŁWEI§T,GVV
Liceunr Ogólnokształcące3o vn, Sr:li*.1lł

z 1995 roktł

Liceum Ogoinokształcące r,v Srnigiu ł i.c]r,,l ji] :,;
ukończyło 39 absclwentavł. Z tej 1iczi.;y:

- na studia wyższe ogółem przyjęto E c:ol;: 3 l:;l
unilversytety, 1 na akademię ekcr.icli:,i,,lzl,ii.,. 1 ll_:

akademię rolniczą i 3 na politechniki,

- do kolegiów przyjęto 5 osób l",r i.yt:: 6c 1l.i,.]l_,,,,,. .-

cielskiego 1 osobę i do inn;,clr szkci pi_l]ll,.,1,1:li,.-

nych (3 letłich) 4 osoby,

- do szlrół policealnych (2 letrłich) pl.;1.7-1i,.tlr i. o:,c]:.

-* nie znane są losy 12 absoln,etrtó-,.:.

Dyrektor Liceulli D3,1]noil';,:|,l1lj :1],],:1,

w §lirigi,-r
mgr Tadeusz limłr

tr{OEE]PETYCJE Z IVIATE&{ATYKI
rugl- ANDRZIiJ T,VIAJE\rI/SKI

,,,,'l,, :;łż'iiot.,,:,:, ui, Arciszev,,sliich 14/5 tal. 7ż5

iillj i. ::iilz* ...,., BVieXkopo},sce
§-AsY Cl{ŁoD}{ICZF.

clil_;goś:i i,:iC; 1,50; l,?0; 2,00 2,50 _- mb
sz;,fySeirłodziari<i@zarnrażarki

F";:iTY EE'ń ZYRANTOW
]\iatrico Chonięcie kitroznania, u}. Poznańska g2

(przy trasie Poznań _- Wrocław) tel. 0-61 1,a7-717
UWAGAl d"yspcnujenry transportem specjalistycz-

nym do 30 km - gratis.

łi,'\iJTli;§jFiY j;ją].ą,€EiB 
..,trrŁ,Ł§" UKAź§ sry

20 pazciziernik* 1?95 r.
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wITRYNA §§rTGIELsl{A

§FGTrG IHIL§F §FffiTffi §ffiŁIF

3. §M§ ,ek§ffiffi§§ §F*§ §§ ,e,§K
SMIGIEL, UL. T. KOSCIUSZKI 6

ZA!<ŁAD CZVNNV W GODZINAC$J oD
TilI,, ż00

i0,00 DO t7.00

zAKŁAD iSTNIEJE oD isoe noi<ól poSiADA

żE w NIM FOTCGRAFOWALI SĘ JUż Twoi
cACi{? TERAZ KOLEJ NA CIEBIElll

§lviadczyrny usługi w zakresie:

- zdlęŁ reportazowych

- zdjęć śiubnych w studio

DOŚWIADCZENIE I TRADYCJE. CZY WIESZ,

DZIADKOWIE, NItr WSPOMINAJĄC O RODZI-

a ponadto:

- videcfiirnorł,anie opracoy/ane przy pomocy naj-
nowszych technik komputerowych

*.,§rź€',qł. §-Ą.§/-.G§ą/<r,-.<r/-/a/5/]r/tr'{

- ,zdsęć z chtztów

- zdjęć grupowych lveselnych i okolicznościo.vych - ;ffi:,X'r:r'#:}i":'"}:i':w 
fotograficznYch i ak-

- prac amatorskich.

ZAPEIVNIAMY wYSoKĄ JAKosć USŁUG n K*&ZYST]qE CENY. ZAPRASZAMY!

§Fffiffi-€

.t}rużyna SLil-ĘOY ,,GIN POGON" uczestnic;yła
w;VI turnieju o puchar v;ójta gminy Przemęt, który
odbył się 17 września. Nasi piłkarze zajęli 1 miejsce,
zdobywając okazały puchar i otrzyrriując parniąi;kc-
wy dyplom. Kolejne miejsca zajęły druż,vny: LZS
Starkor,vo L LZS Kębło-,ło. Królem strzelców tego
turnl9ju zostŃ nasz zalładnik - SławŃr*;::r:ł;;

I wTK IM KA,T,EGORII &gŁODZIKOW{C3F.K)
w Srtriglu

Lnia ?.10.1995 r. w Śmigiu o godz. $.50 ro;:p;cz-
nie się I Wojewódzki Turniej Klas;"f:l.a,_,,":,;r,,; : .,-
rizikóvi(czek) w tenisiąstcłołvym woj. itszczyńskiegł.
Tiurniej odhędzie się w sali gmin. SP -- ,:)l.i:ie] ,-l,

I{onopnickiej 5. Organizatorami tur;rieju lą: .,r-.li.:-
nia" Śmigiel oraz SP v,z Śmiglu. Zapr 35z§i,]1 y.

ą.,,w

BEKLAIt/§A
.Przervóz towarór.v do 1 tony łv hraju i ragta:liłą.

, "-: ; Frzewóz osób (rnax 5) w krajtł i zagłanicą.

JAN ILMER, SMIGrEL, u1, Fołułl.rici;,.,a 2, tei, Ef 1.

UWAGA! * zapis;, do sekcji tenisa stołowego

LZS ,"]]olonia" Smigiel - :,ekcja tenisa stołowego
r:1łasza nalli;:: chętn,vch c]zie-"ąrcz.;ne}< i clrłopcow do
s:,li:cłki t--nisa sto]o."^lego, od k]. I clo kl. VI. Fierwsze
:,potlianie oi:_gairizacyjrre łril;ędzie si.ę drria l0.10,1995
roklł c gorlz:iłlle ifi.00. },{iejsce: saia gimriastyczna
3F - 

-lv Śrt:igiu, ui. I{oricpnicki+j 5. Zapraszamy.

Ii.ISTiłUKTOR TENIS.Ą SToŁowEGo
LZS ,,POLoNIA"

mgr Tadeusz l{ozło,wskż

TNFGRMACJa

Dnia ],C.03.1995 r. rv Kąkolewie odbył się I WTK
ka,detów(t;ir), juniolówirek) r,v tenisie stołowym woj.
leszczyrrskiei3o, Uczestniczyli,.ł nim zavłodniclr,,Po-
jłnii",'l<,-erzy v,,yrva!.czyii następujące miejsca:

- .rr ke,tegcrii kadetólĄ7 - Karo1 1Marciniak III m.

- 
,ł l'ateg,rrii juniorów - Artur Marciniak 5 m.,

l!{ichał łv'ieczorek 10 rn., Tomasz Wieczorek 12 m.

W ttlrniej,-l, startowało 11? zawodnikó.,v i zawodni-
czek.



wIT}tYNA śnłrGIELsKA

(cd. somdeźł Ę p§pf.a. numenł.s}

},{oin złimicl,zenjain'}lyło L.i.zeprov,-edzcjlie ljo:liiazLi
\1rśioal. spr,z;eclarvcór,v i czytelnikórv nal-.z.,3u i, las.ji). j-
ma y,/ każdej miejscorł,ości, ł.r któryclr rozprorłredza-
na jest ,,Witryna". l{iestety w niektór,vch, rnieszkair-
cy \\,r:qcz rv popłochu uciekali. Albo r,vysta.rcz"vł ich
mój rvidok a"lbo też nie chcieli wypowiadać się lra
łamach naszej gazety.

Sprzedarvcóvl pytałem: Jak spi,zedaje się ,,Witivna"?

Cz,vtelnikon zadałem 3 p_vtania:

1. Jak często czvta Pan. Paili ,,i.ł-ih:)...nę"?

2. Jakich infclnracji jest za cluzo, a jakicir za. mało'J

3. Jakich infornracji lrla}<uje wg Pa-na, Pani?

Informacje uzyskanc r,v sondażu po}T],ogą nanl \tj i-e-

dagor,vaniu następnvch numeró,,.v,,Witrynr.", Tiie
mniej zl,rracalay się clo rraszycir Czyćeinikórv a}:y

przysyłaii nam sl,Ę.,oje opinie i air,egi na tenrat *asze-
go czasopisina.

sNIIGIEL
Kubiak 3,§ałek - (:;;_ir,zeCar,,:ca.) ;

Gorzej się sprzedaje jeśli na pierlvszc1 :trolie jes'l

sprawozdanie z sesji. Lucizie v;,ted1, kul,,_.;-.tują. żu,

cieńka. Mogłaby do skiepu tlafiać .,v śroi_ę ;lo pcluci-
niu lulr łv człvartek rano, gdyż r.,,,ielu 1ilici:1,o,ov kui-
puje w5,,łącznie u nas ,,Pano]:amę Leszczyfi:.i<ą" i prey
tej okazji kupiliby ,,Witrynę".

§koracka Mariola

1, Każdy numer. 2. Za ćrużo iriiorn,li:c;i z sesjl i,;
pracy Urzędu, a pralvdy i tair się r:ikt nie cic;i,iie, 'l a

mało humoru i uśmiechu. 3. 1ł.ktuairiyclr itrfor,::nar:ji

z rniasta i gmin.v, o życitr spoi.eczeństlila, p,11;1g-7 pijii-
cji, straży rniejskiej - 

pl,zecież oni lttrz,lir,,u;;r si r,

naszych podatków.

Informacje tego typu: ile sporządzono wnioskó-i" o

ukaranie nas nie interesują. Co się robi aby ieran z,e-

pobiec, tych informacji brakuje.

żak Kazimiela -- (splzcdarłca):

Sprzedaje się bardzo dobrze, przed zaki-łpci:l .-;:r i.,1-

nicy sprawd,zają zawartość informacji 1i,, §3.zer:.l.

Rozwalka Lech

1. Kazdy nun]er od dechy do clecl-r,v. 2. Nie niatil
uv/ag. 3. Brakuje lł,iatjorcości sportovlyc}i: ignis l1"o-

}ol,yy, rłlędlrarstlvo - tego jest zbyt rni:io,

CG §ĄtrZĄ f{A ?'frF-,fA?' ,,WSo'

ĄIA§§ CZYTELAIJCV?
CzhCZ

Jakubows}ia .Tadvłiga - (sprzedawca):

Sprzedaje się dobrze, kupujących najbardziej inte-
resują śluby.

KOSZAI\TSĘVO

ĘĘ/ieiińska Maria - (sprzedawca):

Jakoś schodzi. Za maŁo łvieści a za dużo kosztuje,
Ludzie chcą wiedzieć co się dzieje.

Pfr,ZV§IE!{A POL§KA

lĘĘichał §zkudlarek
1. Każdy nurner. 2. Za Cużo informacji z sesji, za ma-
ło sportu. 3. Zdjęć wybitnych ludzi z nasz€go regio-
nu.

sPŁAWIE

Olejnik Kazirnierz
1. Każdy numef. 2. Dużo informacji o sesjach * i
tak i tak się kłócą, to mnie nie interesuje. 3. Cen pro-
cluktów rolnych - co i za ile rolnik może kupić lub
sprzedać. To jest dla rolników ważne. Napiszcie o

aferach.

§ałnol PTieczysław - (sprzedawca):

Sprzedaż zvliększa się, jeśli numer zawiera informa-
cje o danej wsi. Mam stałych klientów kupujących
,,Witrynę". Najbardziej ludzi interesuje kronika po-
}icyjna. Za naszym pośrednictwem pan Mieczysław
ma prośbę do właścicieli hurtowni z napojami chło-
rr,zącymi, ab;, ry soboty te placówki były otwarte dłu--
żej, a nie do godz. 13.00. My zamykamy sklepy też
t_l iej porze i nie mamy możliwości zrobienia zsku*
łł-v:/ ll& niedzielę i poniedziałek. A niestety klient
nasz pan.

§TA&E BoJANoWo

Cza;lska Ąprrą -- (sprzedawca):
jeśli dotyczy Starego Bojanowa, to sprzedaje się
szybciej.

ĘvONIEsĆ

Arrd,rzejczak Bobert -- (sprzedawca) :

Jeśli są informacje na ,,cza§ie", chociażby telefoni-
zacja to sprzedaie się dolrrze, bardzo rnało wiadei-
mości z terenu gminy.



wIl=RYNA Ś!!qIGlELsKA

ZŁ,sTt
{NIE ZAW§ZE)

e,€VSŁ§

C WiT-R'I*F.i§H

W każclg czlłg"rtek od rana płda3ą u skłepłcłl, pgta-
nża:
@o@oocmcoooocoo@oooooo@o@ocoo@oooooo&óffi ooooooooooommmm

CzE zcst*łg, ł"ou:iezżg,,1.G.,fLa,sztL,,Ydżtryna" kathana?

Czg ta lata, t:zy zżma, l,ł*j\e,psza jest ,,Wżtrgnu"!!!
ffi()@mćr@@@@lMffiffioooffi9@s(

Porzuć dziezuczynę, nźgd.y nźe .,,V{lirynę".

Nauset awl,rtźętE u: p.ierzg,nę czgianl, śmigielskq
,,Wżtrgnę".
<moa€fffi'W(@ą]ffi_,@(:x:)1:@(@ffi@ffi

lntelźgent czg łach,mgta ,,Wżtrgrłę Sonźgźelską" ezgta.
lffi(:il:)i:)i:)@.ffiLE

\YEproś z doyrł,zł goścż, przecz,gtaj ta ,,V{itrynże" uza-
damaśc?,.
ióoococooococoooooooooooooooooo@coorc@@@@ocooo@o@oo@oooo@@ooooooo

Luć,zie, luclzźe czu xpa złźecie, ,,Wżtrgr,a" rłajlepszł,
jest na śu-lźecie!!!
ffi ooooo@@c@c@o@(]@@@@oo@c@@offi ffi rcooffi o@@

L.Lasz kło1'a!y, ch,cesz sźę upźć? -{,epźej 
,,WitrEnę"

źdź kupźć!
ffi mo@oc@oooffi ffi @ooco@ccc@@o@ffi @cómoo6offi &@]re

Kta tu rLaca brzad,ko,rl,a ęsl,źcach, baluie, tego ,,Wźtry-
na" absmaruje,
@@ffi@@offi@@@

Kto ,,Wźtrynę" czEtuie, terł sżęlepźej czuje,
@ffiooó@ @@oc@@

Cll,cesz bgć teraz prezEd,entern - 
łggtań ,,Wztryny"

abonentem
(rc()@o@@@@o@o@oo@@mffi o@ooooooo&@ffi ffi

Kto ,,Wźtrynę" krytgktłje, rrźgdE do nźej *źe pisuje"
o@oooo@o@@ooffi offi @omooooo@ffi @mM&offi reooffi

Kto ma rcdzźnę ,nrL!źi",ai,ł, ten trłorzg kran,:lłę płlź-
cajnq.
@oooooocooMoooooooooocooo()@ooo@@oo@ooMooocooocoooeo@@c@o

Cźcna wszędzze, Ełwcha wszęelzźe kźedg ta ,,V,|itrgna"
będzźe?
o@(ls@ffi@@o(]@ooocooooo@re@mo@@@ooococococoo@mco

kę".
lMco&oooffi mo@ocoo@@offi @ffi o@ooo@ooooo6@

Kta polźcjź nże szanuje, ten ,w kror,źce pallcyjną il-
guruje. - PPL
)ooooo@ooooo@o@cffi ffiffi @oocoooocoooo@')oooó(ffio@@

,,Czterd,zześci graszy claj, bźerz .,Wźtryaę" i spaCaj"!

- ekspłdżerł,t
:o@ffi @oooc€ffi @offi @oM@ffi ooooo@o@@@@ffi

Ta,m gdzże uźatrakź, ,,iłłztrgnę" t-u;;łuajłr, c,hcć Lutzie
często na nźq "rł,urzekajq.
@ooommooo@c@oooooooomo@ooooooooooococoooocoooc!)ococoooocooooooooocooooc

I1,3ij L,f 1r C FI C i ł]

poszuiru je iiapgi ;".el ata na stanowisko
Kl]i.;i,* "*?}Ji_ąA ZAi1".ŁAE}E] RS§-,IqEGG

Inforrnacje Il::i_:zne ii:,;;,-skeó r,, sieclzibie spółdzielni -
]}{ rr c }i c i i,. iei. Smigiel 53

PBUKARNIA
Rorn;".l: ł ęczynski

§4-S30 §mieie!. u1.0groilowa 39

te!. iC-S5) 180-111 ią,.543

Eakła* czynły: od poniedziałku do piątku
w §crjlinaeh trO"CS,-13.$3 i 15.$G-2G"8S

rv so!:oty ałl 9.(}0 - 14.$S

Fgieła usłtłgi rv zakxesie:

6 zaproszenia,
€ ,,r,izytóvi,ki,

€; rłlotki reklaalorve,
fć elruki filrnoł,łe,
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