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pismo i nfo rmacyjno-społeczno-ku ttu ralne

patrzę z pozycjt przewodniczącego Rady i współ-
pracol,rrnika. Jest mocno zaangażor,rlany rv in-
lł,estyc;ę, nie liczy się z czasem i stratami finan-
a6lyymi. Wowczas też zaszly zmian.r,, organiza-
cl-jne i koordynacyjne. Kornitet zarejestrowano,
przyjęto regulamin, podpisano dwie umowy z
Telekomunikacją, podpisano zlecenie na oplaco-
r,t anie dokumentacji. W biurze Rady utrł,olzono
punkt kooidl-nacyjny, zostanie podpisana umo-
wa 

- zlecenie na prorł,adzenie dokumentacji,
ktorej 

- niestety 
- 

jest coraz więcej i mój ga-
}rinet zamienia się w biuro komitetu telefoniza-
c;i" Uporzadkor,vano 37 kartotek komitetów
lłiejskich i osiedlowych. W najbliższym czasie
zrvołani zostaną członkoivie komitetów, ktorzy
bedą podejmowali decyzje wnioskowane przez
Prezydium.

-- Jakie to będą?
-* §ie chciałb;.m ich uprzedzać. Posiedzenie komi-
tetu zrvołujemy na 24 października br., o godz. 13.00.

- Jak przedstau.ia się sprawa dokuuientacji?
-- Nie marnv jej jeszcze skompletorvanej, Nie wy-
cbrazaliśrn1. sobie, co się na lrlą skłacia, jaki obejmu-
ie otla zakres, oraz ile instytucji i osób uwidacznia.
Jest to gruba teczka dckumentów.
Inr.vestycja jest reaiizowana w całej gminie. Z tego
tytułu musiano dokonać nowelizacji starych i two-
rzenia nowych podkładów geodezl,jnych. Zgodnie z
ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym i Kodek-
setll uo-ctępo\.vania administracyjnego musi być
rvszczęte postępowanie administracyjne. Jest ono
zrviązane z tym. ze ii:westycja zlokalizowana iest
ll;l kiiku tysiącach działek, których właściciele, bez
.,ł,zglęcllt ira zamieszkanie, muszą być o niej powiado-

centrum kulturySmigiel
Wydawca:

Telefonizacaą

Prace przy ul. T. Kościuszki

Prace przy telefonizacji, jak rł,idać na ulicach
Śmigla i Starego Bojano-ra szybko posurł-aja się na-
przód, Kiedy będą instalolń/ane teiefony? T'o p;vtailie
dręczy przyszłych aboneritow. A]rl- na nie - i inn,e

- otrzymać odpowiedź, udałem się do Sl-.ułecznego
Komitetu Telefonizacji Ltiasta i Gminrl., 1<tł;i-7 s-wi1

siedzibę ma w gabinecie pize."vodnicząceg. Raci..,-.
Tam zastałem plzew-odniczącego Jana PIETRZAKA.
który równocześnie jest członkiem pi,ezvdir:n komi-
tetu telefonizacjl

- Co słychać w komitecie?

--- Dużo, ale by odporł,iedzieć, co s;ie dzieie teraz i co
się dzieje teraz i co będzie slę clziało r,", prz.y-szłości,
chciałbynr przypotnnieć moment. ktć,rr. i:"vł lunktern
rozpędzającvm inrł,estycję do przodu. l<jecly riastą-
Piły zmiany r,..l Prezl.diunl, kiec]v plzern,odnicząci,i13
został p. Andrzej SŁODZINKA. 1'la jcgo ilziełalnośc
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nieni i lntt-qzp. zloż7lć pisemną deklaracje o \l/vfłż,-
niu na nią zgoCy. Aby pizyspieszvć jej w-;ii,azcu:e l
by oszczęci,:ii: ria zł:c:łk;,,:h, do r.ł.'łaścicieli rizl:,:.],e],l

ci_otrą przedsti-,.ricic ie .lpołe,iznyc}t }rorlil'Leic,,v. I :l łl:-
go po.,",,ci,u lie ci,;, :_ię coi,l,zymać pierr,nrszegc tei,iili.-
nu (3 0. i,' 9.br. ) l:, 1,ę9n o,, l ł i-r l lkunrentac ji.

- 
Kiłii;" z:-,teii-l lrędzie c*łi gotowa?

- Zalt,zeć to będ::ic ł,d b:ł,ldzo -wielu ę7,1liipi'4rjr.-,
Prztd,.:. 1:,:57-,ri |[i:-. łt1, z,zł":gażo\Ą/ania ,,łielu ilir.i,,r|,,l-
cji (lJr-zęclu Rejo;.o,,",i-llo ił Kościairie, U\,iiG ,,. i'l,-.,-
glu, telslion:i-rnikacji) i członkó."v społecznegc irclii-
tetu. Ale na dziś kołkretnego terminu nie cia się o-
kreślić,

Sprarva C-ckiłmentacji ,;el;i równiez zl.iji,i?e[a :l ier-
minem ogłoszenia przeiargów na l.]aiizację tej iii-
v;est}rcji na terenie giirlnv. One tez zostaną plze§u*
nięie ,or czasie, Flollzę ją,,jilłk przyszłych al-:cr.le;l:ć*z
c. zacho-waiiię ":r,,ciroju. ba ii,zycznie z ieali,ilc jl1 za-
ciania ..-;ejdzien:y w począiklł prz-..szłego 1,gl111. ą ,r,1.,1

l,,r tei:tr:inie,któr-,, lł,cz:śąiei zap}a,nł.łal i Śm;, . Je:i".l,:l
też spokojny o zsc}Lł-wanie osiatecznego terniitiu ztl-
kończel:ia inivest;,-cjl_: 30 czer,*liec ig96 r.

-- A[e ru", Śntiglrr i §talyri: Hłjr;:ro,.-"ie in=,,r,est]-tją siE
już realizuje...

- Talł, bo inrł.,estclem ,.,',' i).cl-r lrii-,jl,:oirroŚciach jr,_,t

Teiekolrunilracj:. Pclska 3A. 1 
"," 

z;,,ja:ku. z t-,.m spc-
łec,zlr-;ł kcni"tet ilie j.-,st zaar;,źażo i,:]a,\, \\r i:ll.;:pl.1l;-
łvanie ciokumentac;i. Cgraniłza sii; t_,-iilo dc zl,;;.c-

nia pieniędzy.

- Siyszate:;l, źe ccś si.ę tiziejł iv Nietążi,ic:,,i*,",

-- Tak, to pralvcia. Frolrlem }iretążko.,o,-a jest podob-
ny do tych ,które miały miejsce i w inni,cli lliejsco-
ł.rościach, ale zostały przezr,r,,yciężłłe, L}d prz,;szłi-;ir
31 abonentów otrzynra,liś:nr. zbiorolve pismc c -*-,-:tą-

pier:iu z in,,vestycji z argurneniacja o n!ejaslrośc,łiii
podpisanej z telekomunikacja un}owr''. ir;:ez1,,-ci.i.,-t:,,l:l,

ze względu na SprzecznoŚĆ z prz;,,jęt",.ln |Ł-]gulinrn|-

nem, wniosku nie uwzględniło.

S/ przypadku Nietążkowa wykazaliśmy maksimum
dobrej woli. prosiliśmv o nasz udział ,w zebraniu
vriejskim. Bez rezultatu. S/ięc poprosiiiśmy indywi*
dualnie 31 osób cio urzędu w celu wyjaśnienia spra-
wy. I to zignoro,+".anc, Za to otrzymaliśmy od 27

osób indy-widualne rezygnacje. Te prezydium
uv,zzględniło.

- !3ozunrieltr, że ci, jtłż fuyli abonemei, zgorinie e po-
przetlnie głoszotrą wykładnią, nie otrzymają zwro-
tu rłlniesionego rvi*ładu, a o ielefon uiiiegać się
będą mogii w 4 iata po zakończeaiir inwesiycji.

-" Ta.k pcrłinno być, aie pieniądze zostaną im zwró-
cone. Fo prostu w ich miejsca telefon otrzymają in-
nl, - z listy reze.rwowej.

- Ale krąży plotka, że po zakończeniu inwestycji,
oni uzyskają telefo* za 4 ntiliony starych złatych.

*- Ta plotka się nie sprawdzi.
F* illerw-sze: urnowa zawi€ra klar-łzulę, że ptzez 4La-
ta od zakończenia inwestycji, bez uzyskania zgady
społecznego komitetu, nie ma rnożlilvości uzyskania
telefonu.
E"o drugie: pojernność centla1, po uwzględnieniu 58/o

lezelwy, zostanie v,zykorzystana w 1000/o. Strvier-
dzarn to na pcdstavlie słó-ł,r dyrektora Porzucka: przez
najlriiższych 5 iat nie bę<izie technicznej możlil,vości
powiększenia centrali o kolejny moduł.

Fo trzecie: do ldietążkołr,a będzie podłączony kabe1
$/ zasadzie zallezpteczający remont istniejących teie-
fonó,"v i 4 nowe, Fralrtycznie chąc kiedyś uzyskać te-
iefon -;,; }Tietążkor.vie, trzeba będzie założyć no-,łrą 1i-

nię. Koszty - oglomne.

- A kiedy telefon w Srtriglu i Staryira Bojanowie?

- Prace trwają, ich terrrpo jest bardzo duże. Cen-
trale i pev/na część ncłvych numeró-w zostaną zamon-
towane jeszcze w tym roku. Blizszych informacji bę-
dę mógł u_dzieiić nieco później.

- Ezięktłję tsanu za łozillslvę.
-- Proszę bardzo. (B, x4.)

DW{E ił rjl,JTŁ
Stare Bojanowo. Osiedle ciomków jeoncr-cci:,-ll-

n)/ch za torem kolejo-,ł,yn, po pia\r.ej stici-rie ,.:, Ll:e-
runku Spławia. Ulice Osady i Nor,.ra. Vy'szędzie siir::l
Staraniern, pracą i częścicr,,ro pie:r!qdzmi spcieczilegc
komitetu w latach 'ła założono sieć rvodociągcn,ł1 l
kanalizacyjną. !V tym roku, dzięki o'ofirranso-uiilt:iil_
przez RaCę },liiasta i Giniliv rł- i]uliq}u. ilrz.-1"siili;i1.1.:,,_-.

do utrvardza.nia ulic. i]-ra. c ,,r-strz_;:na;,o. 
i,. *v cicJżi. i

sprzęt dotarł do po:c:,ii p, G.

Bacja p. G.
Csiedle polł,stalo w 19i7 roku. _lJo 3r,ł;iir_:i. ł.l,,., l

działl<i przylegała,,n]ajź}tko,va ]ianioi,ik;ł" ('i c r..rull,i.

t:a kiórlzin składowano zbierane na polach majątku
ka:"nietrie -- H"Z.). Teren ten o pow. 4 ary i 700 n'
oczyściłen i .,dobrałem" sobie d,o swej działki. Ca-
łość ci,,łotor,,,,łle;ł:. ljikt do tego gruntu nie rościł pre-
tensji. Kłcpoty zaczełł- się -nr poi.o,łie września przy
budov,zie drcgi.
Już wcześniej czyłiłem zabiegi o kupienie tego grun-
tu, Zostałem zoboiTiązairy do pocz}rnienia starań ma-
jącycŁr na celłł rvydzieienie geodezyjne zajętego
rn;cześniej tercrlu i rvyi,_vczenie części drogi. }Ta mój
lrrnigsek plan;" zi:cł:ior:o i na zebraniu wiejskim zło-
żyłern oś-,,,;iaiczente, że grrłnt clrcę kupić i poniosę

ż
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wszystkie z tym zv,ijązane koszty. Jal.l pan :.,icl:,.i (F

G. pokazlije mi mapkę s,vtuac;rjną sporządzołą .orz,ez

$eodetę) plzcdrniotorłra droga o szer.;kości ? m przc-
biega obok spo]:negc girrntll. j\,,Iimo tego, że jesienl
przekct-an_y, że nai;;,.lem pla,l,-o do tej działkl, pr:,,e::

zasied:zt,,:ie, ,.".,,ysto§o\ł,ałeirr do 1*-rzędu Miasta i Girli-
nyrv Srrriglit pisii;o 6 kupno lcj dzia,l1ii, kttii:,1 i-.,l-,,:-

cież użr,tkr-rję 37 iat,

F,acja przetlstarviciłli społełzlrego koirritetłi Łutlcrr,;;
tlrogi.

Pa-n G. -rrobudov:_a1 się bez dokumentacji i na ist-
niejącej ci"rod.ze, co .,vidać na mapce (rzecz_il,łiślie -
17.Z.). Za|łrał kiir:, który llył częścią dziaiki 1]]lzezi-ia-
czonej pod zabudor,vę. Jeśii rlroga pójdzie 1i,g rł,ersji

p. G., to przetnie p]:;lwie po przekątnej działkę, któ-
ra. w ogoi.:yrn pianie osiedla ptzeznaczona była na
dzia.ł:rlnośc handlową. Wówczas, po obu stronach dro-
gi, pcr.vstarlł pasy zielelri. Kto ją utrzyma? Jeśli dro-
g::l, bed"zie r...g naszej r,versji (patrzę na tą samą map-
kę co up. C].. aie na tej dor;,sołvana droga vr dolnej
c,ześci, oi) stioriy ul. Szkolntj, wyraźnie skrica w
..ciobianą" pTzez p. G. dziełkę), to będzie miej,,gę ,.
erł,ei:ir,talne usiltLl.\Marie kiosku ha,ndlowego. Miesz-
Llańc;, osiec]ia ;_lobow-iązali nas - komitet, bv bur-
mistizo.,łri przedstawić naszą rversję, pozwalajilcą za-
chcwać rviększość przedmiotowej działki.
A p. G. i tak zapłaci za drogę, tą na której się pobu-
dorvał.

(H. z.)

XV Sn§§,Ą
RADY MIASTA I GMII.{V SMIGIEL

Odbyła się 28 .łrześnia br. l{a 24 radnych obec-
nych było 23, nieobecny - 

jerz}, Cieśla. Później, -""

tral<cie obrad, sesję cpuścili: Alicja Ziegi"er, Stefatl
Dobrzvński i Leszek Balcer.
Propono,łany pclrząd_el< o'orad m.ił, przervidyił,ai:
anallzę s;,-tlłacji pożarorł,ej, rvvsłuchanle infori,:la.c;i
dotyczącej ł.adu i porząciku pubiiczr:ego ol?,z łj.zĘ;ilr-

starł,ienie pr:ogt:aInLł upolządkołvania gospoclail:i
ściekov"-ej i podjęcie uchrvał5. w tej spralvie oraz pcii-
jqcie uchwał.
W czasie dyskusji nad porządkienr obrad na rł,niosek
radnego Romatra Schillera, reprezentu jącego kojo
rvędkarzy, skreślono z porządku obrad L:cirl,va.łę

przeznaczającą odcianie Kurkor,vertu Bractlvu Stize-
Ieckiemu w uzytkorvanie w-ieczyste część dzia}ek pc-
łożonych pizy ul. f . Kościuszki i Północnej ichocizi
o były budyiiek ,,Pogonii" - strzałorł,nię).

SYTUACJA POŹABOWA

V/ i"nienil,ł Komendarit a Re j on ol,ve g o Pa.łi st-,ło,";e j

Straży Pożarnej ił, Kościanie, sytuację pi,zedsia-
wił st. asp. Janusz Dz.ieclzic. Działania na,3z-i.ll str:--
ż1 zyskał;l bardzo ,wysoką ocenę. ldier:lłie; 1,1lil_-,:ie ril"-

leŻy rozstrzygrląĆ sp]]awę straznicy n, Sli !,lu ,.i]7

dokonać uzupełniając_l-ch zakup$yl; polllp]", 1,ił-l,;a.ją-
cej dia OSP Czacz (tC lnlil . st. zł1 i rr:rot;pci:rpy cila

OSP Śmigiel (250 mi:l.).

ŁAD I PoĘZĄDEid Pi,jtsLifl;lt{V
Wplowadzeriia do ii-;,skusji clr;i"o::ai rlc,-:i- L,

Ilalcer, ktory zarpaz.nał radnycil :l ir:fclnr.li:jaini o

działalności posterunki"i poiicji iokalnt:j §trazy i-;1i3j-

skie j.

Na 1iczne pltanta odpolviadał kr-,il,r;lrj;i-i:t R"ljonoivcj
Polic j i w K-ościa.i:ie kon:is;t l,z Z | : -,.a |). ::-, łl l,i lr:, ]; i.

Po itt.,vorzeniu ,w Śnliglu kcmisariatu pracować l\v

nim będzre 9 osób, ale o dyżurach całodobowych w
kc:-:lisariacie nie może być mo.ły. Da się jednak za-
instlior,,-ać rł, korytarzu telefon bezpośrednio łączący
z Kcnet:dą Rejot:olł,ą Policji rł, Kościalrie. Folicja
:lie l<crzysta z CT3 raclio, gCyż i<omendant głórvny
zakaz:,,i molrtc,wania tych urządzeń.
O lr,pror.,,adzerliu instytucji stróża nocnego decyduje
sairo;:ząd.

Sołtys Przys:ieki Polskiej Tadeusz Krzyżanowski za-
prosił przedstawicieli policji na wizję lokalną do

su,,ej łr,.si. by z,obaczy]i co i jak jeździ po drodze r,r,o-

je."vódzkiej przechodzącej przez ich wieś, oraz to, co
si.ę na niej robi.

GOSPODARKA SCIEKOWA
Vv'prorł,adzenia w temat dokonała Małgorzata Ja-

l ia-ko-r,;a. v,społautorka (wlaz z mężem Klemensem)
,,Programr,r uporządkorvania gospodarki ściekowej
laiasta i gnriny Śmigiel". Realizacja programu plze-
i_.iegać rvi.nna rv 2 etapach:

i , obejrauje budo,łę 5 cczyszczaini ścieków oraz
.,.1_1-po:.aże;lie B jednostek osadniczych v,z ind;,r,vidual-
r-e, prz_vdomcrrre systemy ocz:rszczania ściekow, Jegcl
reaiizacja (jeśii hędą pieniądze!) winna się zakoń-
czyć l,ł 2003 rokrt.

2 - obejnruje budowę 3 oczyszczalni ścieków, ska-
llalizorvanie 10 jednostek osadniczych i wyposażenir:
12 jcciłostek osadniczych w przydomolve systemy
oczJrslcza:;i'a śr:ieków, Ten etap winien się zakończyć
r," 2011 roku!

.!V proglamle ujęta jest każda wieś {jednostka o-

la tli-; icza ).
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zl:5rę|1 l]ieluchomości zabudowanej (b, sz},,oły) w Mo-

rownicy. u/ toku ti},skusji nad sprzeda,zą obiektu,

]]o5t3no",łicno ci-rracowac ogóine ;lasad-,, sprzedazlr

ritl,-rclrorności.

|,.;<ijęto,j-l,z,-icjlwai;, cl 1o,vołar:iu C",-,vodow-ych

l:,r:ł,lilji Vy'__vbolcz.rch i \iJ:y'bc|Zg 59}1,_rl::e',v Z-i,qinun-

1,1,-lil. Dotychczasorv-1-, Hieronirn Wolszt;/nslii", złoŻył

;t-zl-gnac ję.

WoŁNFr GŁt}Sv 1 1Ę/NI{}§KI

W t,vnlpuirkcie olrlad pocl adreserł Zarzacu pa-

dałv p-rjtania clct},cząc e zeółużerlla l""łaścicieIa cegiel-

,ri ,.r-F',,ryuiece Polskiej i przebiegu przetargu ogłlr-

szcjlego przez Agencję lŁłalsncści Roinej Skarbu Pań-

sirn,& na glunty starrc,,,",iące dci-l,chczas vrłasnOŚc Sta-

d;rin_,v Kcili Skarl]u Fansi-\\-a Racot, Grunty Łe Za-

izącl prze jmuje lv zalilian za zadiużenie, ( J,/ nr, 18/99)

:: r]nia 2i.09.1ri. rłz tekście: Z prac zatządu ,,uciekła"
częśc cstat;:lego zdania, które prar,viCłovic t,-ljnno

j:rzrnieć: Burmistrz płlinfortirowa1 o pomyślnyin prze-

Llegl.,i przeta|gu na grunt;; stanołviące łvłasność Stad-

rlin-,. Itoni Skarbu Pańsirva Racot. Zainteresorvanego

i cz"vtein ikow plzeplaszam;l).

Fo rvl,czerpaniu porządku obrad,

i ; rnirrutach przewodr:iczący Rady
zantkną} obrad..7.

po ? gorizinach
.jan pietrzak

(H.Z.)

Przedsta.łion:\, plzez p. Małgorzatę Jarriak rcateilał

był obszerny ale i niezniernie ciekalvy, Siąd szcze-

gnło-o oii!i"1o,,ij:i,-,-,- 3:c -,,r t:i,ls'tęp]lyrn nun]eiZe, Fclsta-

ramy się też ziiu:,tri:,w,.-:|c g{j mł,pkami,

W głolcr,.,al,i,,t ,iąi-i pcclji.,clerlr ucŁrwał;ir o i:rzvjęcie

,,Prog::-tl,:u..." 1.1-cze3tja l,a, l-"ł, 22 rad::_r,ch, i5 b;",ło za,

1 przecirł-, f witrzyrlałc :i,ę od głosu,

Po tyril gło_orł,a:,l,1 i przer,,vie na sali pozostało ?0

radnych.

UCtfl,v'A,ŁY, UCHWAŁY",

Uclrwałę -14,plorł,ac::iijącą zrniany rv pianie docho-

dów i ."vyc]atkól.łr buci-żeio,łych na rok 199il p,Tzyję-

to 9 głcsanri, przeci-ł il_,iło 4, a vllstlz}/ir:ało *"iq 7 rac}-

nych.
TJcilr,r,ałę o rv,l,licrze r-adnei Janinr- iV3-tłiz,),iio'^'-

skiej r:a człcnka Zarząc}_u pcdjęto 1-9 głc:alr,i pr:l;,, 1_

,ł.strzyrnu j ąc ym :_:ię.

Kanct_ydatrirę Janiny Vtla,"vizlrnov/skiej p;dał lć,:lrk
Rłtajczak, a ZdzlsŁa,ą Żacz,yk podał kailriydaturę Ja-
na Lisiaiia, al,.: ten nie zgcdził się kłndyd"ollać, \ą/y-

bór był tajny i :,e,ldl,ciłilka musiała tlz\iskac ii gło:-

sow. Ctrzymała 1?.

P::zer..-cdnicząc-; Rad-,,- Jłr Trietrzak lro-,łc -""i,b-

ranemu członko-*i Zar:ąJu ż-Jcz,vl,,l<onstlit}<ty\ł,nej

działalności",
Ponownic, 12 głolarri :la, odcilr1ollr,, licli,,l;ąłę o

p§&E§§ ffią§F&& Effiff W *rexmuw

Po trz).letnie j ka.a,.: l^c;i, r,,,, poiricd ziałek ż *-naż-

dziernika br. w b-l,iyclr ponrie-<zczeiiiacir rnaga:-:{no-

r.vych pizei:obionych głor:unie placą czioniror,n", Kł,a
Siarszych riarcerzy i pracol,",rrikor,,,,, ZGKiIvT il: ;;i,;1,-

ną harci.,łvkę, odbył się kolejny zjazd, iiilica ZtiP i:,;i,

dr. !'ra.nciszka Wi-taszka w Srniglrr,

Oprócz harcerzy - 
delegatorv w zjezCzie itc:esit:i-

czyli zaproszeni goście: .ia,n Pictrzak, ile;rlvk_

Skrzypczak, Tadetlsz }/lendei. r,{}ągi,;3ła\Ąi }Jcw;l],, i

niZej podpisanv. Z,łlladz oś-wiato,"vych uczestrric",-r,i

Wiktor Snela dyrelrtor Szkoiy Fodstarvo,,vej ri,

Czar:zu. irTacl pr aiłliC1o,,1r;;m przebie giern ohrad c z1,1 \j-ci !

zastępca komen*anta Chcirągrili =J,/ie1}<opolsklc; d,}r,

Celer.
Obrad_on przev,,,,ldrriczył tlłi'fad"eus;l i\,{ł,rciniak, Ol-
rad 5. poprze ri;-.iłc -vvlę czenie ff on oT o iv}rch Cd,znak R,_i-

chrł Prz-ljaciół i{a-rcei-,il-,la star",z;"i:a hffLceIzo]1l:

Henrykor,T i Bajonor",i, Witotr,l;-l-"li Se,dov,-sl<ierlrł, Ja-
no'wi Solrclła,korvj i },iernil;ir;s,1,_j\:,,:1 iiy'Gjl,]r,;l:iiOlłlSkił,,tnu

oraz por!ziqkorvairia ocl naczelrtitr-a Zł,lF ciirr ,\,iłi;iirr-

skicj Spółdzielni FJrac;,, lr, Srniglil .,zB ponloc 1,ł prz} -

gotor,raniu }r:,.rcerslliej Al<cji Letniej'95", Kornenda

}1r;fca na j]e.e ],lieror,,"nika- ZGKlilĘ Heniyka Skrzyp-
czaka złoż.-,-la pociziękl,Jenie" za pomoc ,w przekaza-

niu. i przl.gctor,i;atliił,.I)or:li l{a;:cerza" r,v Snriglu"

ichciizi o noirrie:;zczellie pi,z,r- ,-r1, Lipowej),
-;,ł inieniu irieobecnr:j z po,łodu choroby komen-

d,;.;,ii,i .|rltir:a d_h. Luk;:ecji Łredrrarek, spta-,n,ozcianie z

:],,:i;li; l,lcści ś1,1igielskic,go hutca zloż,ył dh Ryszard
J),-ii :l-,,

]ii;.iii.i.: n:.in, bl,ł orga,riizatoiern zimowisk s:koienio-
,l,,,,ch d,ia .tl.itr,,lłil. dziecięcego (1993 

- 
Zgarzelec, 35

ilr_,rcs:it:ik,l_.,.,,, ; |!ig.i -- Karpacz, ?i; uczestnikóv,z ; 1995

i. :-j.inov,,isi,.r rl.i;i 38 uczestnikor", w l)omii Flarce-

iza 1,1,1 l_,;:sznie. 1ch i:lqąniza.torei,n b;vłv Szczep FIal-

ce1,1li<i l-.ti:r.,: Pc;a::c,l,.,i.r i J.}ruzyna- Srodowrskorr-a Ze-

gró.łko).
Ka.zdego rokr.i l{ri:;ćC 1-,,i}Z Ze sZcZepem Starego Bo-
jalll;;a or,gł,ni.zorv;], , ....-i , L,-inią" - oilozy harcer-

sl:ir-:. (ii!9:i --.j tlii,łu:,r,i]Lr ?ij oso]] lv Jeziornie kołcl

Sili,ailo,,vi:: ,|.i}1-]4 - j.-ui,"; ii;95 - i tulnlrs ul'ganiZ0-

\{.rany I]Ir:,G]Z i]Zł,Zei) 
"i,l,ai"el 

}1ojarrov,,o dla 62 uczestni-
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ków w Ołoboku iłoło Śvrieklodzina" Fonadto drużyny
środowiskowe z Czecza i Zegrówka organizowały
,,ptzy obozach" biwaki).
Niezwykie ivażnyrni wydarzeniami w zyciu harcerzy
było zcrganizowanie rv 1993 r" Zlatu F{arcerskich Po-
koleń i v,,ydanie z tej oka.zji prrblikacji ,,Harcerstwo
Śmigieiskie r,,; iatlch i9i3--1993" oplacowanej przez
dh. Henryka Bajona i oddanie nowego ,,Do;au l{ar-
cerza" -_ siedzib-r., która po ivykonaniu'vrszystkich
prac aciaptacyjnych ma służyć ,,zuchom, harcerzom
i kadrze instluktorskiej do coclziennej pracy i reaii-
zacji dobrego i ciekawego prograrnu". Dwie d.ruży-
ny: Drużyna Harcerek in,l. Emilii Piater ze Smigla i
drużyna z Żegró,wka_ uczestniczyŁy w reeiizacji plo-
gramu ,,L{oje ajczyzny" i przystąpiły do współza-
wodnictura o uczestnict-wo r,v Śłviatowym Zlocie EIar-
cerstwa Polskiego ŻEGF"ZE'95 (w zlocie tym repre-
zentou/ał nasz hufiec dh Rvszard Duda).
R. Duda sprawozdarri.e zakańczył słovrami: ,,Druhny
i Druhowie. Wspólnyrr wysiłkiem rlrinniśmy opj:aco-
wać plany popra-,vienia harcerstrva od wewnątrz.
}"damy warunki do działania, aby na serio zaiąć sLę

umocnieniem drr-rżyn, kształceniem i doszkalaniem
instruktorów, zająć się nov.zymi inicjatywami prog-
ramowo-metodyczrryrni, umacnianiern autentycznego
ruchu przyjaciół ha::cerstwa".

Komisja Revłizyjna uznała za niezadowalający
stan organizacyjny związku rr", Smiglu, Karśnicach i
Przysiece Siarej - w tych ostatnich w ogóIe nie ma
drużyn harcerskich. Nie wystarczający byŁ też udział
przedstawicieli Elufca w seminariach, spotkaniach,
zlatach prowadzonych przez Komendę Chorągwi.
wniosek o udzielenie absolutoriurn komendantce hm.
Lukrecji Bednarek i jej zastępcom przewodnikom

Ililaremu Jano-łiczowi i Grzegorzo,nvi S,zczepaniako-
rvi przeszedi jednogłośnie,

Dyskusja była niezwykle ożyr,viona i skupiała się
wokół tematu: co robić, by harcerstwo (głównie w
Śmiglu .,Co l:olri Smigiel? Jest tradycja, jest baza...")
było bardziei r,r,idoczne, by zbiórki, poprzez swą a-
trakc}.jność, p;:zyciągały .,vięce j filż doi;,chczas
dzie.ccząt i chłopców?

lVysLinięto następrrjące wnioski :

- ,.harcetstv,,o r,v szliole - szkola z halcerstrr,,erri".
D_vrektorzy rnają stwarzać r,r,arirnki c1.o pracy -,v

zastępach i drużynach (,,... i rrie przeszlr,adzać");
-- kadrę należy lvychor,vać scbie z -".,,lasncj Cruz_lrny;

-- uatrakcyinić pracę z dziećlnj : ::tLt:i;ami i harce-
rzami popTzez rn.itr. zajer:ia w il:r,enie.

V/ic eł: trlr.r is trz }{etlryk S kr z,", p c z a'r zio ż.vł deklarac j ę :

do władz sarrorządowych należy st-.valzanie możli-
wcści dzialania, ale działać musicie juz wy.

W rvl-niku. jawnych wyborór1,1 na konlendanta
Flil.fca ZliP rł,ybrano (jednogłośnie) dh. hm, R;vszar-
da DUDĘ.

!V inrieniu wł.adz samclrządolv"vch zyczenia dobrej
i ou,ocnej placy na nirvie wychowania dziecj. r mło-
dzież1,- zŁożył przewodrriczacy Rady h{iasta i Gminy
rv Sn:iglu Jan Pietrzak.

Po ceremonialnym przypięciu nowemll komen-
dantov,.i sznula hufcowego, r,vypro-wadzeniu szta;rcla-
l,u i odśpiewaniu Hymnu Harcerskieg1o podano sobie
ręce i zaśpie\łano: BRATNItr SŁCV,iC SCtsl-n DA-
.IE}ł!, ZE FOMAGAC BĘDZ1EM WZAJŁM.,.

(ph,m.) Hubert Zbźerski

P.S. Roztnor,vę z cih. R)rszardenr Dudą rvvdrukujerny
,,o,, jeclnyr; z następn"vch n,.rrnerÓ"w.

Kmpre§zerrny na raid
Zarząd, Cddziału PTTI', w Kościanie plzy współ-

udziale rn.in. Urzędu Miasta i Gminy w Slniglu craz
Szkoły Podstawowej Nr 2 r,v Śmiglu w sobotę 2i
pażc}ziernika br. (jeszcze z,7ążysz!) orgarrizuje rajd
pod hasłem XXX I{,G§C{ANSKA JE§IEŃ NAD
OBRĄ ze Starego Bojanorva do Smigia.
Trasa piesza: Stare Bojanov,,o (start PKP, godz. 9.00

- 9.i5) sz}akiem żółtym do Robaczyna, daiej przez
las do Nietązkowa, stą-$ przez Podśirnigiel do Śmigla
(11pkt, na OTP).
Trasa kolarska: dow-olna - uzgodniona z kierownic-
twem rajdu.
Zgłoszerria: tetrefołricznie: Kościan l2-i,E-g6, wpłaca-
jąc jednocześlrie wp'rso\,ve w wysokości: 2,50 zł od o-
soby na konto Oddziału PTTK: Y/BK O/Kościan, nr
35403i-1384-13ż. Opiekunolvie druzyn nrłodzieży
szkolnej powyfgj 8 osolrov,zych - nie płacą wpiso-
wego.

Yieta i zaliończenie rajdul Szkoła podstawolva łv Smi-
glrr: od godz. 11.00 - 13.30, wydar,",,anie tradycyjnej
grochór,vki, odznak rajdorł,ych, potwierdzenie pun-
którv na OTP i KOT, sprzedaz materiałów statutowo-
organizacyjnych i przervodników, oraz konkursy re-
k r,e3c l j::o-sprarvnoŚt i cv,,e.

godz. 12.00 - kon}<urs krajoznawcz5,-.

Gbo,łiązki uczestnikiłrv:

- posiadać odpor,.liediii ubićl tur;.:;tl,i:zny, dor,vód
osobistl, i.i}: 1egirl.mację :zkcillą, ;:l,:l;lJlor-,7- C"o je-
dzerria,

-- Cruzyna apteczkę, przestlzega.ó ,,Kai,tę tur5.sty".

- osc'oy do lat i8 b'rorą vdziaŁ pod. cpie}.:a osób peł*
noletnich,

-- ubezpieczenia dokonuje instytucja zgłaszająca lub
ucz,estnic"rr we w-łasnym zakresie.

§erdecznie zapraszamy
Kierorvnictrvo Rajdu
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ff#g?Ee sfczrsz3z, §*szt,z* scćucf,eK.;"ę§

.jeśli coś "w Polsce riziała na demokret,,,cznylh zi:_-

sadach iczyii nłjalótrie; rlowiąc, na pcdporze,dki;*
v;aniu się -,,l:iększcścii, ic i:]_i pewno nie d;ieje się tai<
w zespłi; redalicyj;,-;:rr .i' itrynv Smigielskie;". Bq-
dąc w wii:k-zości {c.:"i;e::y k*biety) musimy się ł:ianc-
rvicie poeii:orzącik,; łac i{ec:lelnemtr, który lręcląc sarn
uosobicnienr .,pieclt:ia", r;;:,,I31&§o tegc samego cd i;r*
nych. Pr::ykład_? Piątcgo paźd,zietnika ukazął się set-
ny numer ,,trVŚ", (po:rnyśieć, ze tc juź pra-,łzie { i poł
roku od pierwszego numeru!). Jeśii przyjąć w każ-
dym nur*elze statystycznie cztery (jeśti nie vuięcej)
artykuły, czy notaki s}rgncw-ane inicjałarni Il.Z, -Hubert Zbi.erski, to uzrzskamy rnniaj rvięcej 1G0 ,,p::c-
dukcji" rocznie. }Ę/ ciągu 10 lat d,a to suraę ak. ty-
siąca, a w ciągu stu le"t... (A jeszcze do tego dyrek-
torowanie Centriłm Kultury, samodzielne puł:likacje,
czy działalność w Towarz;rstwie Miłośników Ziel-ni
Kościańskiej).

Mu_siałam to napisać, zeby cbrzydzić sobie r,;ła.sne
lenistwo i przysiąpić do właści\i,/ego tematu, czyli
wspominek ,.na oko}iczność" małego jubiieuszu 11a-
szej gazety, czyŁi r,vspornnianego setnego nurneru. Po
obejrzeniu w-ystav.y vr Centium triuitury zclałam sc-
bie sprawę, ze po ,,Orędowniku Śmigielskim'' i
,,Dzienniku Śmigieiskim" {oprawiony rocznik wypo-
życzył rią glystar,.rę p, Jarosław Ratajczak) jesteślny
jak dctąd ttzecirn tytułem ia}rainym ,którernu b}.ł
sądzony dłuższy ,,żywat". (I znowu tltri:i::em będzie
stwierdzenie, ze było to moztri-we jedynie cj,zięki upo-
rowi i determinacji wspomnianego wyżej ,,il.Z.''}.

Było mi dane rvspółpra_cować z ,,6}ras.ą" śrnigiei-
ską pccząw-szy od ,,Biuletynu Smigielskiego''. Zespo*
ły redakcyjne skupiał-y w sobie i"óżne oso-i:o-u,,ości i
różne temperamenty. ŁączyLa nas potrzeba rcJ:.enia
czegoś nowego, bo wtedy był taki cza.s, żł jeszcze raz
uwierzyliśrny, że to no.łe stworz)rmy rvłasr:yrni rą-
koma... Z perspektywy tamtych tat mogę st-ł,iercJ_zić,
że czas potwierdził pewną trinię postępowa:lia, iaką
wtedy przyjęIiśrny (będąc zespołem oC nikcgo n!e-
zależnym), że nie będziemy niczego btrrzyć, d.en:.as-
korvać i piętnować w gvzałtowny spcsćlc, bo rrie tędy
droga w środorvisku w któr_rrm żyjerny. }v[oże teraz
łatwo nam zarzucić, ze jako pismo podporządkavlane
samorządo,wi jesteśmy mało krytyczni ivobec vł }_aó_z,;,,

a ponadto nasze łamy i,ie zamieszczają sensacji lc-
kalnych, w których często lubrłją się inne gazety.
które piszą o nas, ale których nie uważamy z a li a-
s z e, }oo są jak sąsiadki-plotkarki, których moze się
chętnie słucha, aie kiórych się nie szanuje, bo nigdy
nie ,uviadomo, czy sanlemu się nie trafi na ich jęz.1,
ki.

Wracając cio ,,§Ąlitryny Śmlgieiskiej'' muszę
przyznać się, że był io dia nrnie raori:ent wielce prz5,-
jemny, kiedy obecny Redaktor Naczelny tłvorząc no*

v"1, tytuł, zechciał zazmaczyŁ, ze ma -lcyć on kurtug.-
u,-rjlrym nav§iiązarliem do jakże skromnej poprzed-
niczi;i, ilościoivo i jakościowo, czyii ,,1ĄIitryn;,r" (bez
dcd;-iikrr ,,śltligielska"). ,,ĘVitrirna" jakł l,+.j<a h;,,}g i^e-

ai;r:ją -a pu.łtkę info::n:ac3.jr:ą, j*"ka i.,lyi,,,,lcrzyła się
1_,: :,,aprzestani,; wydawanja,,Biuletynu §n:igielskie-
gc", Chociaz i:vłir *ąa pisen:kir:m autoi3lzoę-gnyrn
pruł:ie ::rrnie, nie ł:7iai:ynr nigdy ;:odołała rvydaĆ na-
wet tycll czterech rapiem nurneró,,o,,, gCylcy nie in-
spiracja i .rrspółpraca p. Oii Kopczyńskiej {niesiety
złła"tŁe1 v,r i994 r"). Jej poĘl;l5igm było m.in. ściąg-
nięcie Ra piel,"ł;szą Sesję Rady MiG -w ].990 r. y}&sze-

g,l znajcii:egc fotogr:rfika e Paznania p. Janusza Kos-
trze,wskiegc, dzięki cze!:]u lilarĘy ,,czarno na ł:iałym"
ciokumeritację z tamtycŁr, hisiorycznyrch chwiI.

Przyjemna było to, że cio róznych ,,akcji" włą-
c;ały się osoby nie z,wiązane z ,,Wiiryną" bezpośred-
nio. Były to niejednokrotnie osoby ,,na urzędzie",
jak np. p. Wanda Jakubowska (Sekretarz Gminy).
Frzypomniałyśrry soklie np. ptzy akazji z:,viedzania
wysta-rz,zy, jak w- trójkę z p. Małgosią §{ajorczvk skła-
dałyśmy późną nocą (!} bodajże ,,Alfabet śmigielski",
a burmistrz (Jerzy Cieśia), który wrócił z sesji egza-
rninacyj*ej z Pcznania (i zaniepokoiły go świaiła w
oknaclr tirzęciu) dokarntiał nas vrłasnymi kanapkami.

Z formuły tarntej ,,Witryny" pozostał także oby-
cza; utrwa_lania ważniejszych rvydarzeń za pomocą
aps"ła,ii_i fotograficznego. Bo ptzecież to nie tylko po-
legało na tynr, że piseinko było rvyv.zieszane w wi-
trynach sklepov,zy-clr. Ta pierłi.sza,,I,.{!flyna'', której
najwaźniejszą częścią były -łystaw-ione fotografie,
była przede rxrszysikinr do oglądania. (Do kontynua-
cji tego spcsobu doku;nento.",lrania wydarzeń zachęca
rnnie teraz }łaczelny,,Witryny Śmigielskiej'').
W ien sposób już arnatorskim aparaiern fotograficz-
]...Jzm zarej€strowałam takie wydarzenia jak ,,100 le-
ci* F{arrnonii" (iuiy 1993), ,,Zlot pokoleń harcer-
ski,:h" i ,,}1rojevrócizkie l3l;vięto Pieśni i Nfuzyki"
(ł;e,ł:-wiec 1993), pierw-szej Sesji drugiej z kolei Rady
,lIiG {lipiec i994) i ostatnio Doż;znki Gminne (Nie-
t;lźi<o-,",.o 

- łvrzesień br.).

Ponąc] czierech lat trzeba było, żeby ukazał się
seln,v nu_irier ,,lVit::;,tl; l3rnigielsl<iej". Cd numeru 58

"j:liei,ir:y ,,ład-iejsi" - ł:c d:,u}ro:r,ił,łni: uka,zujemy się
cc drą,a tygodrlie i groże nas nabyć na wła§ność niniej
-!i,/ięcej co sieC_emnast:l :nieszkaniec nąszej Gmirry --
bo jecirroiazow;r ęg.];]p,{i -,"vyno§i obecnie 1100 egzem-
plarzy. Wydaje się tak::ł. że chociaż nie jesteśmy
-hez urad, tc ;orzyru,ry1,;1iście Peńst,wo do nas na tyle,
ze "łłyttz5rrclaciij z narui jeszcze następną ,,setkę"
(alł:c i r^rięccj). Czego załó,rłr:o Faństm,,u, jak i so'oie
życzą."

J. Skarżpska
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.}U BH$_j§U§fi ,,\łr[TRYNY śnnuc[ELSjKI]EJ["
Z okazil rvyrlania l00 nillnertr "r§ltryn,v 

Srnigie1-

ą'riei" i i-.azdzierni};:,-. rĄl Centl:u_:,,,l 1iriitlir"v iv Siniglr]

"i.."ra"',.-v=t*,,,,q,.Pia-se. 
regl"łaln,a r,lloje',vodztri'a-

1eszcz;",nskiego ".

Pierr,łls:ra częśc r,l,;;,starvy jest 'o1,ibą i:cirei:ar,, ż CZł':tj,

pi.* *r."""jącyclr się w Srnigiu lv iaiacłl i8i;ł-r1]9i,

Można- zobac-,,yć m,irl, opra"viony rocznik "j]z:errnik,a
-4migielskiego;' z j 92? r" odda-n,v ,y clepozyt przez p,

Ju.o]*łu,"u ńare.rCZłKA z Koszanowa; przedlio-

jenne egzernpiarze .,Orędorvlliiia_ S,r,aigieiskiego" i

,.C.ęao"i*ika trorviato\yego" :lc z]toilló,l" p, Wioizl-

*i.rru DRCTKCWSKIEiO i H, ZRTERSKitrGo;

,,Schrniegelei F_ieirnatbTLei" z lat itl41 --194'i; po-

prrearri""i.i,,Wiiryny Snrigielskiej" czyli "Eiuiety::
!lIił..*,y, ."

Smtg,teISKl i .. iy,:tl,vl:1

Druga część plzecli,t31,1;iu technikę polł,sta"vani,i" pie,r

wsz;gh i |ieZąc,,*cn nurĘ3roy,I ,, Wi'lryn,v śirrigiei-okiej"

or"" p,.o* katolickie ukazujące się r,nr latach i991 --
1993 -- ,,Być Ł,liżej", ,,Byście się Niiłowa}i",

Trzecia częśc ,ł,;lsfarvy jest przegląrlem pism lokal-

n.lch r-ł,oiewódziwa 1eszczynsl<iego, },,{ozna polowtlac

;;; "- 
tłe tycn czasosopism ri,ypada "V/S", 

Są to:

tygocintki :,,}ranoLema Le szc 
";,nsk 

a" ",Z!r,ian,v 
1\ ai -

obrzańskie"

dvrutygodnitr<i:,,Gazeta Gostyr,ska"",Ku_]]ier Lokai-

rly",,,Plzegląd Gororvski"

miesięczni}<i:,,Gazeta Raivjcka"",l'{asze Ju^tIo" --

Włoszakol^,,ice.,,\Vieści Krz;,rł,in::iiie", "lViadoirrości
Kościanskie", ,,R;,dzyna TLi i Te,-az", "Wiaoomości
'Wąsosza", ,,Gleba" - 

Krobia,

dwumiesięczniki :,,FoILliil Koll-_vliilskie" ",K,;byJ 
in",

,,Wiadon:ości Jutrc:ińskie". .,r,nliaCcmoŚci Miejskc-

Góreckie",
inne: ..AEC" - Lll,iazuje :'l; 2 ]]ii,_1\/ 

,}:{ tygocl-,iu, "R':--

dzyniak" - 
,*i<azujc srę 2 la_zy "* ioiru,

!, asrozowl REDAKCvJNEMU ,Nl,
TRYNY sMrGIELsI<lEJ" Z )KAZJI ,|JKA-

ZANIA SIĘ sET^rEGo .I{UMERU GAZETY,

SKł,ADAMY SERDECZI{E GRATULACJE l
Pa-DZIĘKaWANIA ZA RZETELNE INFOR-

^/I}WAI\:IE 
MIESZKANC)W GMII,IY o DE-

CYZ.IACH l DZIAŁAI,IIACH PoDEJ|fiowA,
r\Yctl PRZEZ M|EJSCOWY SA|"IORZĄD,

A TAKŻE v,IAżI{lEjSZYCH WYDAF"ZE_

NIACH Z TERENI] CAŁEJ GMI^*Y,

ŻYCZYMY GAZECIE DALSZEGO POMY-

śl,t{Eco RoZvłoJI] l pozySKIWANIA
iilCWYCIJ CZYTELNIKOW DO G,RO^/A

\I,I I ERIłYCH SY MP ATY Kow,,,[ViTRYł{Y"

sujacvcl-l. l^;.,,danie 1<siążki telelonicznej, sprarł'ozda-
",,,ia"" sesjl (po ich przeczytaniu wszvstko się rvie),

1napy pogląclorve.

Slvoją ohecilością zaszczyci|t nas redaktorz"v profe-

:.3onarnl,ch gazet rł;ojervództwa 1eszczyński,ego it/- oso-

l;ach: jerzy Wizerkaniuk .- ,,Wiadomości j{,ośL:iań-

skie", Roman },Iajervski -,,Panor-ili-,Ia 
Leszczyirska",

iJari,.łsz Borowski - ,,ABC", Tadtusz jąder -- "Ga-
zela. Poznańska". A ponadto: Zdzjslaw Adarirc:;ak ---

di.rektor Wojewódzkiego Domtł Kultury r,ri Lesznie,

Siefan Jarvorski - 
przewodnicząc"v Społecznej Rari;t

Kult,,rry i Sportu, Jan i Rornan Łqcz;,ńscy .- ciruka-

rze, Zdzisła,w Witkor,vski - 
prezes Towarzyst-wa Mi-

łośników Z'iemi Kościańskiej, Witold Onriecz;rński _-

prezes Smigielskiego Towarzyst,wa Kulturalrtego,

iVieuł"*, Terczerł,ski - kierownik Posterunku Poli-

cji Lokalnej rv Smiglu olaz władze samcrządowe:

burrnistrz Jelz_v Cieśla, przer,voclnicząc5r Rady Miasta

i Grrirrv Srrrigrel - Jan Pietrzak, sekretarz Niiasta i
i.;nilirr- - Wanda Jakubowska, przewodnicząca Ko-

rłisji ii's Społecznych - Alicja Ziegler,

Mile, niespodzian,ką dla redakcji był prezent od lvlaciz

sanorządol.,,.vch w postaci dyktaforru reporterskiego,

za ktory serdecznie dziękujemy, Zawiedli nas, nies-

te'i;l,, nasi czytelnicy -- z rvyjątkiem pp, Graboli,skich

i p. B. Schulza (Dziękujem_vl). 
@. M.)

Warto dodać, że w tym roku mija 100 lat od ukaza-

nia się pierwszej (co pra. da w języku niemieckirn)

gazety w Śmiglu.

Tuż po ot-warciu wlrstawy redaktor JEP'ZY ZiE-

LONKA wygłosił prelekcję na temat "Prasa 
ziemi

kościańskie 7" ze szcż_ególnym uw-zględnieniem cha-

ralrterystyki ,,Witryiy Śmigielskiej", P,yło miło i
,y*puiy""rr'te, sdyż red. Zielonka nie szczędził kom-

pi"*"rriO- pod adresem naszej redakcji, Według nie-

go głór.vnymi atutami naszej gazety są: stały zespół

ieaat"yi"y, konsekrł,entna realizacja oi:ranej linii
pisma, akcentowana (niekietiy wTęca nachalnie) apo-

iityczność, związkt z historią i ekologią, propagowa-

nie patriotyzmu śmigielskiego, prezentowanie sylwe-' 
tek zasłużonych śmigielan, podejnrowanie akcji olc-

ronnych np. śmigieiskiej koiejki, poraCnik dla gło-

Przewcdniczący
Rady },,Tiasia i Gniny

Jan pietrzak

Burmistrz
Miasta i Gminy
źrlż. Jerzy Cźeśta
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§MIGIEL, ul. }agietlońska 9

O I'E R U.; n N{ Y:
-- klviaty cięte

- lir,l,iaty deniczkowe

- krviaty sztuczne
*- zegarki, lrudziki, zegary śeignne

- radiornagnetofolly, kalkulatory

- baterie

- filmy foto

PRZYJMUJEMY ZAMOtrViEt{iA NA:

- błrkiety okoliczrrośeiolve

- bukiety ślubne

- kornpozycje kr.viatowe

- rvieńce, wiązanki

- itrasety aułlio i vicleo

-- telegrarty na różne okazje
-*- irosnretyki

- artykuły dekoracyjne

- szeroki asortyment papierosórv

- pra§ę

- znicze

Zapraszarny
poniedziałku - piątku od B.00 --- 18.00

soboty od 8.00 - 13.00
niedziele od 10.00 - 12.00

Kontakt telefoniczny z

13-42-26 lub Kościan tel.

łią'

p. Tomczakieni: Tuierv tel.

I2-2L-79,
(B. M.)

KCIMUNIKATY
Centrum Kultury lv Śmiglu informuje, że rv tyrrr ro-

ku szkolnym nie wznawia kursu języka angielskiego.

Jednocześnie informujemv o możliwości kontynuacji

kursu u pana Mariusza Tomczaka w Kościanie, Wa-

ły Zegockiego nr 2 (za bib}ioteką) w poniedziałki,

wtorki, środy w godz. 16.00 -_ 20.00.

Z okaz jż
40 RaCZĄI§CY Śtuau

koch.cłnEm Rodzi,com

WALERLI i ilENIiYKoWl MIGDAŁKaM
d"użo zdrowi,l. ź szczęściu

składajq
sE,noluźe z żonamź, córka z rnężem i ąnnuki

}la jtańsze vl Wielllopolsce
LADY CFIŁODNlCZF'

dłl,łgości 1,20; 1,50; !,70; Z,00 2,50 - mb

szafylschłocłziarki€zamrażarki
RATY P,EZ ZYRANTÓW

lviatrico Choi:-lęcie Ł/Poznania, u1. Poznańska 92

(przy trasie Poznł.ń - Wrocłarł,) te1. 0-61 1,07-7\'i

UWAGAl dysponujemy transportem specjalistycz-
n_ynl do 30 km - gratis.

Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej

i byłych Więźniów Politycznych Koło Srnigiel 21-

wiadamia, że w dniu 25.10.1995 r. o godz. ]_0.00 tł,

Centrum Kultury w Śmiglu * wejście ,,A" odbętlzic

się Zebranie Plenarne, na które zaptasza członkó-,v

zwyczajnych i podopiecznych"

ZaZatządz
Gertruda Skrzypczak

POWSZaCHNA KASA OSZCZĘDI.]OSCI
Bank Państwowy - EKSPCZYTURA 1,V S}.ĄIGLU

PRZYJMIE Do PBACV §TRAZNI}tA
Inforlnacje teL.73{J

K$§{,EPETYCJi1 Z MATEMATYKI
ng,, A}TDRZIJ },{AJEWSKI

liioiążkoi,i,*,,-łi. Arłiszewskich 14/5 tel. 725



wl"ĘYNA ŚNtIGlELSKA

I{ O_*l,iŁ NIFś,ĄT ź R GZE GR i\ tiiYcŁ: Z A},Vfi i} {-] !V
i,l]XN :i},Cl: SZi!łjL l:.fj :§T_: r"=-3i=,,l,-, i

,rĘi Ł:tEGAC}x F,FZEIŁA"},J-..,r"ra, Ęry' S_liici,._T
ĘĘ/ :JNIU ż.lS.1395 r.

W ,:aivcdach i-łczestniczyła młociz:ież ze szkcł i,,i
Śn-iiglu. Czaczu, Plz.l.siece Staiei, i Star,yr^l _.|:o;ano-

r^,,ie. 'W poszczegóhl_vch rocznikach rv i<ategorii dzie,łł-
cząi i c}-lłopcóił, wl-p]r]ali nasicpujący ucziriołie:
§{}CZNii'*" 1$8.4 i E§ŁCi}§I:
L}:łielvczęta 88S rn (uczestniczyłc 36 tizie.łczat)
1. Rvbcz.vńska Er,velir:a SP Stare Flojanołl:o
?. Skoracka Erva SP Czacz
?,, Pioiro,łska Katalzvria ?}? Czacz

Cirłopcy 10S0 :n (uczestliiczvło 49 chłopcc,ł,)
]. }łfania Łu_kasz SP Frzysielra" Stara
ż zurkowski pa-łeł sp czacz
ł. Partlowski ,\Cai:r SP Sinjgill
ROCZNIK 1983

Dzieivczęta 100{"! lir (uczestniczyło 25 dzierł,cząt)
],. Na.kręt I-iciie SP Srni; l. i

ż. \1'uri l,zy ąo\,. cką Aiiii; , P :,*.:i, i
3. V/ieklik Er,.la SF Przl,siei<a Stara
Chłopcy 150S łn (uczest;ricz-,;ło 3? chlopcó-,ł,)
1. Adanlcz.ak Krzr sztoI 5P Snligiei
2. }ćikołajczak Przeirrysław SP _i,nigiel
3. Szkud]arek .la.n SP Smiget
ROCZNIK 1981*1s82
Dzierłiczęta 1500 m (uczestniczyło 16 dzierł,cza}i)
1. A,-iarnczak \li: z*t:a SP 5mi.iel
2. Wancie]d flarta SP Śnriqi.l
3. Klr I": },Ia;dalt:.a SP S:.:.qle,l

Clrłopcy 2S00 rrr (uczestnicz5.ło J3 c.rłopcołi,)
1, Jabłoński Arkadiusz SP Stare Bojanorll
2. _r,Iarciniak KaroI SP Smi,giet
3, Wesoło.i,lski }/lichał 3P -qiare Bojanoił-o
Dziervczęta 20S0 rn ir_iczesl,aiczvło 6 dzie,:-cząi)
1. LinLa Anna SP 5lili;.i
2, jurga A5nie"zka S,D Snli3iel
3 }'ranck Aqnieszirł SP Sn:igi.i
Ci;ł.;,i:c;; 3Oi}S ru {uczesir;icz;rło 18 chioi;cir-,;)
l rii.-a\fl,zlno,,,,lski j]a,.,le1 SP Smigit,l
2. _łl_L:,ls1..,,r'lski Michał SP Snligicl
3, Ha:l:,:-., ,L-i;-c:.}ł,i,.v SP Snrigiel
Or gatl izaior ",ii 2n'l., cdó1-,i lr__r-l Zai^ : ąd ir'l it 

1 "1,:L-,- 
l itrin -

nego Szkolnego Z.."viązkl Spci,to-1ł,i:gc. Z ł;rcięzc;,
1- I1i il:,iijjsca otrzymaii ci__vpio,,..r..

(Jr ganizator gi :l illlr.-l, J l i il lll l, l"z :; 1lr.lr';c rl:1,r:h

Jalt Kctsi.irztłk

TE}IiS SToŁc\,vY
TUR}JIE.TE

7 pażdz:tetr,l]<a bi,. LZS .,Poioiiia" Snrigit, l \,Taz
z d-y-rekcją Szkci;,l Pcdstar,vovr,,ej ,l r 2 v,l Sini;iu _ol,-
gar:izolvali i. -vojer,vódzki trrrrliej klasyfikacyjny mio-
łlzikó""l w terrisie stołc,uvl.rn. W turnieju startolł,alo
ż3 dzievłcz-,i;:ek i 32 chłopcór.r, z 6 klubo"w.
Zarł,odnicy .,Polonii" zajęli na-.tcpuiące mieji;ca: 11o-
na Sż,YMKOV"/IAK 

- 9, Sylv;ia BART1(CWIAi."

- 1i, L{arcin LT-]BOŃ -9, i,iikołaj GRZELAK 
-10,Patiyk RA'I':\JCZAK -* li, Iofarciir ŁĄCZi{Y - 14.

I,rr,aga! 4 iistopad_a, \v sa]i gimnastycznej przv ul.
}i. Konopnickiej o godz. 9.00 rozpocznie się 2 woje-
1,1-óciz}<i tułni_e.j lrlłsyfilracy jny selliorólr- lvo jc,,vóciz-
tł.,,a ie szcz,yń-skieg1o. fuiiłośriikó,,.i tenisa stołorvego
.-i r d,.- l,zn ie zai]I;,szainy.

lś/Yi§ii{l FInRwSZYCit MECZOW
I=ir:-ł olłregł;rvił. Rezerlvy LZS ,,Polonia" ulĘły na
ti.ia.s:r-r.l:r terelrie ,,Taji,lnołvi" Lgiń 7 : l1. Punkty
cila, rras zcio'b;,li: Piotr il{ULCZYŃSKI 

- 3, Jan
:]?1{lZIPAj\iAK 

- 2, Artlrr i\,X1],RClNlAK - 1,

Sia,,, .linil jiA},Ji liiJSii_i 
- 1.

iii l:,,:-a: Ll]S ..Folonia" na własil.vrn terenie poko-
nał . irc;:cń" z Gól:v r,v stcsun1<lt 11 :7. Punkty cila
nas r,,-v.n,aiczr.,li: Tadeusz KOZŁOWSKT 

- 4,5;

^da]:n 
DUDA - 3,5; Grzegotz STACHOWIAK 

- 3.
lronadio graii: Karol Nlaiciniak, h{icirał Wieczorel<
i 'l]onasz Wieczorelt.

iilstruktor tenisa stoło,wcgo
nlgr T cdetłsz Kozłott: skź

SUKC§S TB,AIV{PKAEZV
Vrrspaniał;. sukces od:rieśii chłopcy w-Taz ze sl,.,,oirrj

cpiekuirem p. R}.szarciern JAGODZ1ŃSKiM ze Spła-
-,l,:1ii. Ęf§125l repiezentolł,ali gminę Snligiel w turnieju
piłki rioznej do 1at i5 na ,,S-łi.ęcie Pieczarki" w Wie-
].icho,,o,,ie, 8 października br. Druzynę tv",orzyli chłop-
c1- zc Spłai-ola, Starego I3ojanow-a, Snigia, Czacza l
]iarśnic. W turnieju brał;v udzrał 4 drużyny: z Ra-
],onie-,,,ic. Wle}icilc;,,rlt, Grodziska i Smigla. W Crodzc
i;so,.r.ania naii chłopt,,, w, pier,rvsz)-m rneczu w-ygrah
z druz-,,ną Croclzii,l.1e 2 : 1,. W meczLt ,_ilu_gim finało-
\-/\,Iii z R:koniern,icąmi zlemisowali 3 : 3. Dcgrylvka
r:i,e dała roztrz;;gnięcia. Dopi,elo rzut5, kar;le (5 :3)
,,,,vi.lniły zr,;ycięzcę -* Rakonierł,ice. Ale drugie mie-
j.;cc jc;;t i tak bardzo duz;rrr sukcesem. Tym irarclziej,
ze lv 'ryrn sl:ładzie drużyna grała pierrvszy raz.

(B.M)

$e§TĘPfrY $lt§§qEH ,,WŚ" - 2 tlsl(lPA§lĄ N9g5 B.



?/ ooo

Ostatnie metry utwardzania ulicy J. Dąbrowskiego
w Smiglu.

Po 15 latach wiatraki otrzymuią
nowe śmigi.

Fragment wystawy: "Prasa lokalna województwa leszczyńskiego"
eksponowanej w Centrum Kultury w Smiglu.
Foto: "ELF"
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