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URSZULA RANKE urodziła się w Smiglu 24 sty-
cznia 1941 r. jako pierwsze (z ttzech) dziecko Mar-
iana Ranke i Stefanii Ranke z domu Hemmerling.
Dziadek U. Ranke, kupiec Stefan Hemmeriing, w
przedwojennym Śmiglu był postacią znaną: należał
do kurkowego bractwa strzeleckiego, a w iipcu 1932

r. założył Związek Hallerczyków - Placórłlka Smi-
giei, którego był prezesem.

Ojciec Marian Ranke z zawodu był budolvniczym i
rv pierwszych latach powojennych prowadził r,vłasną

firmę budowlaną (m.in. budował grobowiec i pom-
nik rozstrzelanych na cmentarzu parafialnym w
Śmiglu), a następnie pracował w nadzorze budorvla-
nym. Był też jednym z inicjatorów uruchomienia
tuż po wojnie szkoły podstawowej w SmigJlr.

Urszula Ranke, po ukończeniu szkoły podstalvo-
wej w Śmiglu i w 1958 roku Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kościanie, zawodowo związała się z medy-
cyną. Z powodu braku miejsc nie dostała się na Wy-
dział Lekarski Akademii Medycznej w Poznanir-r. Nie
zrezygnowała jednak ze swoich zainteresorvań, zami-
łorł,ań, zamiłowania do medycyny i obor.viązku nie-
sienia pomocy }udziom chorym i pokrzywdzonym.
W 1963 r. ukończyła dwuletnią pornaturalną Szkołę
Laborantów Medycznych w Poznaniu. Przez siedem
lat prowadziła laboratorium analityczne przy szpita-

Srnigiel

1u w Poniecu, gdzie też utrł,orzyła punkt krwiodaw-
stwa, W 1970 roku przeniosla się do Leszna, koiejno
pracując: w przychodni przeci,,vgrużliczej (drł,a iata)
i przychodni przemysłowej, która obsługiłvała dwa
naj-większe zakłady przemysłowe Leszna: Metalplast
i Leszcz5z/lską Fabrykę Pomp. Dodatkowo też praco-
r,vała l,v dziecięcych sanatoriach w Górznie i Osiecz-
nej. Pracę zawodową łączyła z działalnością w Pol-
skim Czerwonym Krzyżu. Po uzyskaniu uprawnien
szkoliła drużyny medyczne w zakresie obrony cywil-
nej ił, zakładach pracy województwa leszczyńskiego.
Za ptacę została m.in. wyróżniona: medalem 40 le-
cia, odznaką: Za Zasługi dla Województwa Leszczyń-
skiego, odznaką PCK iI stopnia.

W 1989 r., ze względu na stan zdrowia, przeszła
na rentę inwalidzką, powróciła do rodzinnego domu
rv Śmiglu (u1. Szkolna nr 6), gdzie wraz z siostrą
prowadzi sklep lcranży odzieżo.,lrej.

W czerrł,cu 1994 roku, po Taz pierR,szy, karidydo,
r,vała i została wybrana radną Rady Nfiasta i Gn:riny
w-o-Statutowej i Członkiem Komisji F'inansowo-Gos-
podarczej.

Dała się poznac jako osoba niezwykle aktywna, do-
cielrlirva, szukająca prarvdy i troszcząca się o prawne
reguiacje podejmowanych zamierzeń oTaz finanse
gnliny. opr. (H.Z,)
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§E NądzĘ,vycza§En& §es§e Rady
h§iasta i Gminy SraiEiel

StrBAWA PR,ZE,lrr7Łii}t§ICZĄCtrGO RADY
J)o przei^ioinir_:zacego Kcinisji Rewizyjilej l-{a,r-iia

Ratajczaka .,vpłynęło pisrco z Komend5,- Rejonc.rej
Policji w Kollcia,niel. datowane 6.11.i995 r. o nastę-
pującej treści (zostalc ono cdczyiane w czasie o}:rad);

,,Uprzejmie źnformuję, że w dnżu 31,1a.1995 r. Ko-
rnendg. Rejonoue Pc':"icj! us Koścźunźe uszczęłu do-
cLlodzenie ( ..) przecźluka Jrłnowż Pźetrzqkowi, za-
rńeszkałem,u lu Ksżęgżnkqch nr 9, którg obecnźe peł-
nź funkcję przezt:adnźczqcego Rady Mźasta ź Gmźny
Śmtgźel,. Wgmźe"niang jest 1:odejrzarty o przgu:łasz-
cze,nźe pźerrźęclzy ,,ls ku:ocle i520 złotycil. na szkadę
Społecznego Kanzźtetu T el,eJolłźzacjź Gmźng Śmźgźel".

Pcuplższą źnfarrnację pr:ekcl,zuję do ,-pźadomoścż i
u yk or z,g stanża" . P r z,ew,:cin ic zący zw ałał pos ie dzenie
konrisji 13.1i.br., na które zaprcsił wszystkiclr rad-
nyclr. Na tym posieCzeniu radnl zobowi,ązali Zatząd
do r,vr,,stąpienia z lynioskiem do Plezydium F"a.Cy o
zwołanie 11 Nadzwyczajnej Sesji F,ady"

Ocibyła się orra ż0 iistopacla br. Cbradom ptze-
wodniczvł wiceprzelvodnicząc5, Rady Parveł Górzny.
l{leobecny }:;rł Z;,gfr},-d Buriz;,f,ski. 1,V czasie jedn:j
z iicznyclr pTzt]Iw obrad;,, opuścił .ian Pil:trzak.

Główn;rrn tematem sesji były spralv)r personalne,

Przerłrodi,iiczący obrad_ odczyta.ł plsmo Jana Pie-
tlzaka dato,łane ],4.11.br.:,,SkiaC.anl rezy-na:ję z

pełnienia fr-inkcji przcrvodniczącęEo ilaCy iltiasia i
Gmin;l Smigiel". Uzasadniając svroją dec_v-zję .i. Pie-
trzak po-wiedział:

Nże będę prosżt ani o przebaczenże an,ż a lźtaść. §,!ażo

sźę (...), Na dzźeił dzźsiejszy spre,ua jest ruierazp&iTzo-
na. Itrże wźe"m czy jestem lłźnng, juhie u ogćlle będzi.e

orzeczenie oTganoLD ściganźa. Część rctd,y pospies:l1łc
się ugprzedzajqc fakty ź dapro",uadza3qc do iegc, ze-
by sam przewodnżczqcu u.s,tcvpźł, Złożyłem dyrnisją.
Natomźast prauda jest ta!ła, że stałem, się cfźarq
spźsku(...), Ta konspżracja nie jest roz,poczęta od tlł-
godni.a. Ten Jakt, kiórg zainstnźał, bgż tglka pretelc-
stem żeby mnże z{Lhaczyć. Konspźracju byłu pratucL-

dzonu od samego poczqtku !ładencjl,(...). I{iecł-, tq ra-
da ocenż, co przel,uodrłiczqcg ,Ian, Pietrza,ił zrabił zjte-

go tej radzie? Co przeuadnłczqcy Jun Pźetrzak zrobżł
źle dla "tej głrL,źruy? ad,powiedźcźe sabźe Panże ż Pą-
no,wte, żeby zgryzota lńe pochłanźała too.s do ka,ftr:cł

żEcźa, żebyścźe mielż czyste sumźenże, że)łyścźe magli
spojrzeć prosto u oczE(...).

W wypowiedzi przejar^riał), się tez lr,ątki pr:acy i
r,vspółpracy w komitecie teleforiizacji oraz spisko",vej

Cziałalrlości radnego Par,vła Górznego,,,'fi;vicidzenir,l,

że spisek jest od pccza.tku v,,ymyślony przeze mnie,
jeri z',r,,ykł5,m i)szcze1.stwem" _ stwierdził p. Gorz_
nY,
}ie p;-tanie. czy J. F_ietlzak podirzymuje swą r:ezyg-
nację, padła odpou,iedź: ,,Tak. Jestcm_ człowiekiem
hcncru i pccitrzymu"ję".

W ta;nym głoso,wariu. rł, którym udział wzięło 23
radn.vc}r, 16 było za prz;-jeciem Iez)-gnacji, a 7 prze-
ci-ov. W ja,uvnym głosowaniu nad uchwałą o odwoła-
niu .i, Piełrzaka z funkcji przewodniczącego Rady,
ż2 b1,-ło .,za", a 1 się wstrzymał.
przerł,odniczacy obraci zwracając się do J. pietrzaka
powiedział n.in. ,,iiie zgaazal,źśrray się i nie uschodź-
Tftu ,w^ szczegółg. }iikt jeCriak Panu nie odbierze ser-
ca ź zaar,ga.otoanźu. To co Pan zrobźł dla gminy,
Il)szczascu ll:źemy Jęstem zobawżqzang podzźękować
Panu zu prucę na rzecz tej glning".
J. Pietrzak ośrviaciczi,ł: ,,Stało się. Bgłem tego świu-
doniy. Jeste,m z tego zadau:along. Gdybg było źna-
czej - uspołpracu byłaby trudna. PozostałbE cień,
cietL przeuodniczqcego, którg przeuinźł. Moja mźsja
s.p oł e c z,łtikozoskcL dabie E a lcońca( .., ). Zach"wźała sżę no -
ga(,..). Życzę byścźe Cziatalź nq Tzecz tej gminy prag-
,nat,gcznie. Na razźe z(lch,owaln mandqt Tadnego".

WYBÓR, NOWEGCI PRZEWODNICZĄCEGO
Nim do niego doszlo, zgodnie z znowelizowaną us-

ta,"ł,ą o samorządzie terytorialnym (tekst jednoiity
obor.viązuje od 1'l 1istopada br,), która mówi, ze funk-
cji przervociniczącego i wiceprzewodniczących Rady
nie rnozna Lączyc z funkcją członka Zarządu (art, 19),

Tadeusz Wasiele,wski i Faweł Górzny zrezygnowali z
lr,rrrkcji lviceprzewodniczących Rady. Ponadto P.
Girzny zlezygnowal z członka Zarządu. W tej spra-
,łie podjęto stosowne uchwały o odwołaniu tych racl-
n}lcir ze w-spomnianych stanowisk.

l{a przewodniczącego Rady podano dwie kandy-
ciaiuiy: T. Wasielewski podał P. Górznego, a Leszek
i]aicer - Urszulę Ranke.

W r,""yriiku tajnego głosovlania (radni by skreśIić, tak
jak" i .ł poplzednich głoscwaniach wychodzilt poza

saię oirrad, nasię;cne głosolvania rownież przeprowa-
dzc;,io i",l tł:n sposób) U, Ranke otrzymała 15 głosÓw

a P. d;órznr, ?, Tak rł,ięc PBZflWODNICZĄCĄ RA-
x}Y &{i,ĄSTA. i Gs,tr}{Y §Ę.EEGIEL ZOSTAŁA UR-
SZULA RANKE! irle kryła swego wzruszenia: Bę-
dę si_ę sterała pcstęporł,ać lojalnie i pracować dla do-
bra Rariy i społeczeń5fyga - 

po,,viedziała m.in. ZŁo-

zyła rezygnację (została przyjęta) z przervodniczenia
}i,ornis ji Regulaiirinowo-Statuiolve j.



V/iTnYNA sMlGIEL§iiA

J.2 radnym p]:ol]ono\,Ą/ano fr-lnkcję 1,viceprzewodni-
czących Rady. Kaniilrdoł."lać zgoCziii się: Stanisłavv
Parviak (Człcz) i Rt::na,i Schiiler (Smigiei). Odpo-
.,vied_nio otrzymali: 2a l 2ż głcsy.

łvYE",Gts CZŁONKA ZARZĄDU
Prarvo zgłaszanta kandydata ma Burmistrz i r.,;i-

nien to uczvnić v,, ciągu miesiąca. Radni zdecydowali
jednak, że wybór ma b,rzć dokany na tej sesji. ,,Nie
chcę, by znów rnó"",,vicno o spisku" -- argumentował
I{enryk Zak. ,,Postawiliście mnie Państwo pod ścia-
ną" - replikolvał J. Cieśla.

ZarząCzo,1o p]]zerwę, po której Burmistrz (,,Szanuję
rł,oię Radv mimo tego, że jest to łamanie prawa"} za-
propono\Ą.ał kar:dydatulę Jana Lisiaka ze Spłalvia.
Głosowało 22 ran},chi tylez oddano głosó-w weżnyc|.
Za kanciydaturą było 17 radnych. Tak więc JAN LI-

SIfLK został człortkierra Ząrzaciu l§§iąsta i Gniiny Smi-
gie1.

W związku z tym, że człoriek Zarządll nie rr,.oże b_vć

członkiem Komisji Rewizyjnej (art. 18 ; i-lspomnia*
nej Ustawy), J. Lisiak zrezygnował z człamkołr,stwa
tv tej komisji. Stoscrł,ną uchr.v,-ałą pcdjęto przy jed-
nym głosie wstrzymującytll . ię

Z APEZPIECZC}TO SRoD:iI
Na wniosek Eurmistrza Rada zareee:rwov",ała 1ł-

przyszłym budżecie środki w v,,ysokości ż7a tvsięc3,
złotych na instalację centraił:ego ogrze\I/ani,a ,w pa-
łacu 

- szkole yr Broniko=uvie i na opracovzanie koc,-
cepcji sieci kanalizacji Śrnigla i oczyszczalni ściekćłv
rv Koszanowie wraz z dokurnei:rtacją techniczną na
te inwestycje. Dzięki postar,vie rednych {lE był,* za,
4 się wstrzymało), prz,etargi zostaną ogłoszoae jel,z-
cze w tym roku, co skróci czas lealizacji t,rrch prac"

Gr. z.)

NIEZWVKLE CIEKAWY WYKŁAD,

Tradycją juz się stało, że Śmigielskie Toularzyst-
-;o Kuituralne ."łz okresie jesiennc-zimoyr'}rm organi-
ZU je v"vkłaci;, ternat5,c?,r;e z-,,,łiązai1€ z 1_r3sz,fln r€,{l,r_
nem.

W piątek, 24 listopada J,.r. do sali klubowej CJK
^ 

r A---r," Si:iiglu, STK za.pi:osiło na prelekcję mgr. Jacka
Piotrorvski.ego n'i.:,,ROZWGJ URSANI§TYCZI"]Y
S}§IGLA oD Xv 50 XX WIEK§J,,.

J. Piotrowski na zlecenie Wojer..,ódzl<iego Konsei:.;a-
tOra Zab;,tkovz ,"v Lesznie opracował §T{JDIU3''1
ljISToĘYCZNO-URBANISTYCZNE slvIIGŁA. ob.
szeTne i bogato iiustrowane składa się z killrił czę:ci.
Częśc I ma cztery rczdziały,. 1. Stan badan, 2. tiistc-
iia er,;olucji przestrzennej, kalendarium i e,łolulja
układu urbanist}rcznego, 3. Analiza stanu z;_chc-,.vanj.:,

historycznego, 4. Ocena ro,,ai:tości za}:;.tkp-;-a1 ]listo-
l,vcznego układu przestrzenirego. Ponaiio zawiera
aneksy: l. Pochodzenie nazrx"zy miasta, 2. }1erb rłias-
ta, 3. Zestawienie r,"}aścicieli Smigla od XiV dc ){X
rł,ieku, 4. Rozr^rój demogra,{iczny rrliasta, 5. Icsta,.ii:,
nie rzettl,j.eśrrlików rr- Smigiu. 6. Ze>'_;t,".,ler,ie na, ,,

uiic z roku i?02 i obecnyclr.

Częśc II, razdział 1. Fiistoria ełvolucji pr,,:estrzei:nej
Smigla, 2, W"vtvczne i zalecenia kr;nse:lvrators]-lie.
strefy ochrolry konser.łatcrskiej. Yyi.i,czne i zalelce-
nia_ konserr,vatorsliie cio planów złłgospod,a1-1lł;nił
plzestrzeilnego, 3, Lir.ragi do istnie;;,cych l_.lanóvr za-
gospodaror,.,,ania, 4. Vy'ytyczne i zalecenia konserrva-
torskie do badań i o,okumentacji hisior_1,-cznej ltrui.-
tltrv przestrzeni zespołu miejskiego.

FRAPUtrĄCtr OPRACGW Ąi§§§"-.
Na część III składają się dwa tom1,,r Katalogr_ł zabu-
dcwy miasta, który obejrr:uje zachowane nłr iel.enie
rniasta oł:iekty oznaczające się szeroko rozltmran;-rni
-wartoŚc iami zab),t korr,,yrni.

Zestaw danych zawartych rł, haslach Kałalogu jesi
ułozony według jednolitego schematu. Opis kaadego
obiektu podzielono na osien: zasadrriczych grup irr-
formacjl: d_ane podstawolve, 1ckalizac;a, rnateriał,
rzut, uks,ztałtowanie brył;v i ."vnętrza, vrystrój fasad;7
araz "łyszczególnienie elernentćw uksziałtowania
ze-.łznętrznego, będących pczostałością po davlnyrn
v,.ypcsażeniu, cenych 

- z historycznego punktu w,i:
dzenia 

- craz decydujących o łvygląłlzie 1rudyni<u
Iub jego fasady. Informacje vr katalogu podane zos-
tały skrótowo. W danych podsta,.łorvych jest też ad-
syłacz podający numer kolorowego zdjęcia, które są
zblokowane w dwóch tomach. tsrak zdjęcia pod zes-
tawern danych jest chyba jednym mankamentem ,i;e*

go Studium, gdyż zrnusza do krzystania równocześ-
nie z dwóch segregatorów.

§tl,łdium, które ma formę spiętych kart rłr skoroszy-
tach, które z kolei wpięto w dwa segregatory, zo§ta-
ło zakupi+ne §ftzez, naszą iriłliiotekę (to najcir.ozsza
,,książka" kupiona w tym roku) i jest ud*stęprriane
tylko w czytelni w obecrłości płacowrrika hiblioteki.

WykŁad, wzbogacony p]]zel]:ocaarfii, wzbucizrł ciu-
że zain,teresowanie 

- lryło około 80 osóJo. Po nirn
wywiązała się dyskusja. Wielu niieszkańcóv,z parrrię-
ta jeszcze dawne czasy, bądź ma o nich r,viedzę i nie-
jako treść rł,l.kładu dop_.łnił.łr;. (H.Z.)
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S zanoung P qnie Pr ezE dencźe,

Dajem,E Cź dzisżctj naszą Plrlsicę ,w prezencie.

Dzźsźaj Cię sżęgnże słq.uJrs, zaszczyt,g

Abgś mógł sięgno"ć najwyższe szczgty.

Nźech, będzźe us Tobże god,na posialDa.,

Zarzqcłzać Polskq to ś,więił s,prcL?JJł.

Bgś mógł w rtźej rzqdzżć m,qdrze ż spokojitie,

I{ie iłumaj się zu burdzo z zuragźe,m,

.|byś n;e :osial czas?m -a progiem.

Ba u:rodzy Cźelcże jeszcze ulglejq,

A mało tego jeszcze uyśmźejq.
Abyś mógł rzqdzźć ął Palsce szczęśLiwźe,

Pomyśl, jak żyje tluq lucl u:łagl,,

Postaw Polsl;ę rla jpieru nr ąoql.

Bqdź s,prau:iedl,iug, nźe bqdź zucl,t,uuły,

l postau przy sobźe rzcir1 uspanźu.ł,g,

Nźecłl, rzoldżż n^tqd,rze ż sy;rł"u:tecll"źuże ,

Bg ludzźe us Polsce magl,i żyć szczęśli,wże.

P o st{tlD pr zg s ob ź e mqd,,ł y ch, s,pr uu: ie dlźtł z1 ch
Pol,akóu:,

A nże falsz1llłycłl. jakiś żałCakóu:,

Bo Palak z krtuż ź kości, 1lsz,Llsc!| clolir:: u:iecźę.

Ceni suą a jczyznę ponacl zuszystko,to śtl;.,cle.

Tgle razu lłaliśmu tu nżeuolź,

Wźęc tak bqrdzo a Polskę serce n(ts lucźo,ż bali,

OJd {!.uJalż lreu: ź życźe c jłowźe ż syny
\l,|ięc nie ch,ce.mg Pal"s|;i stracić -
I.c,:-t ,..,n.e"r1 ,c1 u, u,lJa'Ljna.

Iłiech, rtłcl, Pcls"|łą, r,aC O jczyznq,

Pl;lsi.,;c slo:ice śuieci,
Eq godnle ź szczęślźwźe żgłg ,polshźe dzźeci.

.\ iech cilc, u,szrlstkich je j rnies:kańców

Las będzźe łaskausy.

By nas nżebo och,ranżąło,

Bgśmy miel,ż uszelkźe ruzgl,ędy u i:oga,

Bg co złe Palske, omżjało,

-n ,in lio.gclu tiuoga

A tui,ęc Prezgderucże! rzqdź mą O jczyznq,

L1 a ,u nźej z&,usze było sgto ż usźdno.

P rasi,łl,y u:źęc Boga bE cż błogosławźł,

Bl;ś "u: tiabrobucźe, szczęścźu, pokoju
Pc;iskę pazostausżł.

h*iech, ":ias omźjaja, uojna, pożogź l gromy,

Lecz po cttły*ł:" kraju, rozlegnq sźę

]igs;e,palslłi,e d,zus alłg.

..l,!1_1i,-,l,}ia'§ł;:a_l.słal,,;a,Bońkołvska, jest mieszkanką
§iarei Gct,ir, a obecnie przebywa na kuracJl w na-
:z,yr:l szilita.!,,-i. Cz::s ,wciny pTzeznacza na pisanie
,,lric-r:zy zaró,ovno o i,emai;rce aktualnej (publikou,anv
-w-)rże:J po.,vstai pizei r",zyborami) jak i refleksyjnej.

Redakcja

!§A$TĘPHY H{,$fEfi ,,WŚ" _ 2l GnllltlllA 1995 B.

Razem
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11 i 18 lisiopada organizowano urocz;-stości Sr,;ię-
ta Niepodiegłości. Brali w nich też liclział członkor,vie
Kurkoivego B actwa Strzeleckiego rv Śrniglu.
1 1 listopada uczestniczyli w takich uroczystościach
rv Wojciechorvie koło E]orku. Po uroczystościach koś-
cielnvch i narodov,rych wzięIi udział u, tradycyin-y'm
turnieju strzeleckit.r, w któr;,m udział .łzzięłc 47 bra-
ci z Borku, Śrernu, Poznania., Śmigla i Wojciechor,va
oraz mieszkańcy Wojciechorva i Jaraczewa. iYaj,waz-
niejszą nagrodą turnieju w strzelaniu do tarcz pur:.-
ktowych był duż;z puchar kryształo.r.zy z odpovvied..
nim grawerunkiem, ufundorvany pTzez i,vojta gminy
Jaraczewo, p. Macieja Pie].arza, Przeznaczon1- był dla
zwycięzcy, którym okazał się Zdzisłarv Ziegiei. z KBS
Smigie1!

Zacięcie strzelano tez o nagrody rzeczo.,lre lv drugir:-r
strzelaniu, ufundor,yane przez KBS Wojciechclvo.
Trzecie miejsce zdobył Kazimterz Pelec, czwł.rt: --
Er"igeniusz Hamiol, piąte 

- Zdzisłz.',v 7,:e7]^r --
wszyscy z KBS Śmigiel,

Podobne uroczvstości ocibyły się 1B listopad"a br.
w Opaienicy - Okręg Poznański, Turnieje strzelec-
kie z okazji Śrvięta Niepodiegłości mają tam już
s\,,,o'ą trad..,c;ę, bc w tym roku organizowany b;,-ł

trzecim z kolei. Udział w nim wzięli bracia z Pozna-
nia, Śmigla, Wolsztyna, Zielonej Góry, Pnielv, Piech-
cina, Zbąsz-,,rlia i Opalenicy.
Zaszczyt w- finałowyirr strzelanitr do tarczy Niepod}e-
głościowej, drł:lvcianej, płytkorł.ej spotkał tych bra-
ct, którz3, w eliminacjach strąciii irzy pł;rtki lv il.i,t-to-

macle strzeleikim trzem.a strzałarli w jerlne; serii,
O skali trudl:ości ś.ł,ia,dczy fakt. zc na ljO strzelają-
cych, do finału zakłvalifiko-uvało się 6 bracil Tarczę
i puchary funric,"vął Burmi"=trz Opaienicy. Strzelano
lł ",vylosoł,,łanej broni. Fierlvsze nriejsce za.jął Zdzi-
słar,v Ziegler, drttgie - _iu.geniusz iJamrol, który był
golszy tyiko o milimetrj
Strzelano iez do tarczy pirnktc-..vej 

- nagrod_y i pu-
char flindo,,vał Pr-zevrodniczący Rady ]Miasta i Gmi-
nv Opalenica. Pierlvsze miejsce zdobył Eugeniusz
Hamrol, drugie - Zdzisław Ziegler.

Godirym urvagi jest to, że Zdzisłavł Ziegler, nier,l,ąt-
pli,łie najlepszy strzelec łv-* naszym Kurko.vym Brac-
trłie Strzeieckim, dokonał przysłor,viowego had triku
-- pTzez kolejne trzy turnieje organizowane co Toku
r,v |Jpalenicy, zdobył kolejno lvszystkie puchary i tar-
cze Niepodległościowe, GRATULUJEMY!

(H.z.)

UCZCILI* NIEpODLEGŁO§C potSKI

ffiW
Urzr4d Stanu Cgwilnego u śm,żglu uprzejm,źe za-

tui,adamźa, że u tu"tejszgm Tjrzędzźe zwiqzek młłzeń-
skź zatl:arli:

11 LISTOPADA 1995 ROKU

- Pan Włodzż,m,źerz Jucek Tuleużcz z Lesz,nl ż Pclltż
Aleksandra Flieger z Wgdorotła,

- Pan Michał Szczepaniak z Przysiekż Starej lI ź

Panż Magorz(fia Pźecuch, ze Starego Bojenousu.

15 LISTOPADA 1995 ROKU

- Pun Tomasz Kazźmżerz Frzemenclęź z Lesznu i
Panż Cecglźa Zajqc z Czrłczu,

18 LiSTOPADA 1995 ROKU

- Pan Dariusz Krgsztof z BoEuszylł,u i Panź IiIu-
rzena Obźegałcl ze Starego Szczepałllrclua.

22 LISTOPADA 1995 ROKU

- Pan Michał Skrzgpczak ze Śmi,Ela ź ParLź Lżd,ia
Prżmel ze Śmźgla.

25 LISTOPADA 1995 ROKU
-- Pqn Zbźgnżeu Stanźsłctw Vtrcjciecl"t,s".usk.ź z Pcd-

śmźgla i Panź Kql,źna Głuszak z Podśrnźgla,
kierownik

Urzędu Stanu Cyu,ilnego rv Si,:;;lu
(-) źnż. Jerzg CżeśLa

pRZETA§łG
Zarząd, Miasta i Gminy Smigiel

ogłasza pr-rloliczny przetarg li:tny na oddanie $,/ uzyt-
koivanie rvieczyste nieruchomości niezai;udo,*ranej
aTzeznaczonej na prolvadzenie działalności gospc.jar-
czej, połozonej w Śmiglu przy u1. Leszczyńskiej oz-
naczotlej nr. ewid, 904/13 o pow. 0.50.00 ha

905/1 o pow. 0.07.07 ha
Cena vnyt1,ołavłcza wynosi 31.616,78 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 1995 r. o
godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Smi-
giel (pokój Nr 9).

Wadium v,, wysol<ości 3.000,- zL należy wplacić łv
kasie T-.]'rzędu -w ciniu przetargu do godz. 9.00.

Dodatkornrych informacji rv sprawie przeiargu uclzie-
la {Jrz;ąd },{iasta i Gn:iny w Snriglu tel. ]80-111 r,verlr.

3 itłb 2C-78-23 (pokój Nr 10).

Zastrzega się pral,vo unier,,lazrrienia_ przetargu i:ez po-
dania PrzYczYn' przev,loclnic zący Za"rząd'

(--) inz. .Telz}. Cieśla

§PBZEDAM elenrent ogrodzenia wtraz z furtką
cl wymiarach 290 X 230 cm w postaci siatki naciąg-
niętej na ramę nadający się m.in, do ogrodzenia wy-
biegtr dla drobiu 1ub psa. Wiadomość w redakcji,
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ffix§ mPm§g"c*ść *effitrąaga§ E,iąa;ęŁEtr§/
i{r,elgrnenty wysłqpienio dyrektorry w ezasiŁ, }inii *te:ji iłc:ti;.i

Panie Przei,,-odniczący.

Panie i Panorł,ie Rłd_i:i, i,z:a,łacze ilultury.
f_lę11, ,.; -_.. 'il',tlil:lr- - |,;-:lglu ,-ll. ,vol:ąj-,o uc:'i'.'l'rią

Rariy NIia:.a i i1,.n.,.r- li;:.rl,e1 ;,1lr:f 2? i..,;:zeŚl:ia

19il0 rolrL;" Fllił.s',"ł_ji., i}Ąo ,1, pclączenił" dwócii .1eiinr.-
stek: ]liiejsi,;c-G;l:li;ll::_:o Oi;roCka Kuitur"},,ł Ś,ll i.31u

i Bił:iiottki Pucliczirej iVIia:;ta i Gn,liny Smigle1.

|"lziś rodzj.,<ię i._:.,,lan!,e: czy dec,vzje połączenia
dv"-óch jedi:ostek kulturallrych w jedną -- w celi-
trum .-- b"r,ła dec;,-zją lil_iszirą? Przeciez ..,u, slra]i ,,,;,_l-

je-wództv,"a ta]łich jeii:i+stek riziała tyiko kilka (},.Ąiej-

ska Góriia., R;tdzyna. Jerrieino, Święciecho:łia), a pr,ó-
by tworzenia r,-, innr,,cir ,-- np. w Kościanie *- rrie p.l-
wiod ły się. Oripo v,,iec :: j cst :.lciecyd or., a_nie pozyili-.łn,,.:_,

Tak, ,w -;;arunkach Śn:igla Centrum Kultury się
sprav",rjziłł. Fizede v,o,t:z ;-stk lrrr ci;ie ; edrlostki nrleściłlz
się,ł tyrn saniył.1 kor, ::1g: 

j<sie l;ud;;nkó,r, d._v: c1.:.|ore:,l

zostałą csob:i z -!ve-\i",1iaiłz, a_ w-,ęc zirająca zagadnienia-
abu łączonych je cl:ioste}l. Złali -"ję tez l,vzajemnie
zgtruCnieni prłlco.łnic;,. I ,o,,,łaśnie oni, ludzie z tycir
dłvóch fir;,-n, nie dzieiący sie jIlz i-.tĘ,,lvv i my":;tano-.
vrią najrviększy kapitał naszego centlum. Uwidacznia
siq tc najpełniej l; tra_kcie orgailizc;atiia irrrciez ple-
nercłv-ych, które obsług.łją zarórłrno placo\,vnicr. aci-
rninistla_cji. i:ibliotekari<i jak i. preco-."i,nicy ci:;ługi
i instrukiorzy. ,§ą oni ś-,ł,,iad.orci, ze .ry kl;iturze nie
pracu.je się od poniedziałku do piąiilu i cd, 7,30 Cc
15.30. I la 'lym pclega rcir ciyspczyc;,jność. Ogćłem
Centrurn dyspoi:uje i6 i 3/4 etaiu, w tym: .;v admi-
nistracji łączrrie z cł.;l1ę}lg.utn 4 etat;r, biblictekarki

- 6 etatólv, instruktci?]-}r 2 i 3/4 etatu, prl;c,v;iric-r
obsługi 4 etaty. Średnia płaca ;retto nriesięcznie w;;-
r:osi 289,?4 złotycTi, hriitto 341,C"1 złgt=vcłl, Ci;icc,-,.
praco,wników etatorvych Centrurn iitlitu;1. z,lil,udilia
jeszcze na l-]mowy-z}ecenia 9 csób, w t;inl '/ in;,ii:.ik-
torów i trenerow.

Zgadn:e z uchwałą o 1lovzc}a_:iiu Centrum Kuitl:r.,,
przedmiotem jego działania jest iiitegrłlr,l;,ni6. Ęgl;r-
dynowonie i rozv,;ijanie C_ziałe"in,Jści k,_łll,i;rllnej. A1_,;,-

tr: irzy zadania wypełniać, cetrutn musi ir:iec oiipł-
wiecinie instrumenty. Przede wszys'lkirn i:azę.
W Smigiu mamy ją dosl.:onałą i w t./rn zalłresie, ni.,

dzień dzisiejszy, nic nanr nie pcti"zeba. iVilrsinrl, jed-
nak uczynić lvs.,łystko, b_v jej stan terhniczny fuli ,ro
,ł,ysokim poziomie.

Obiektv Centrum muszą b,vć r,,.yposazone iv n].1.1*

złlędny, profesjonalny sprzęt. 1)ct-7cz-,, ro §,ł,ó,łł-;lle
sprzętu nagłaŚniającego, użl-rr,:Lneg1o zarówno -!Ve-

wnątiz obiektov,z jak i v; plenerze. l,Vinniś.mi- p,c;iiL-
dać dwa zesta,,.vi. tego sprzętrr: siacjonalnv w ;:ale_ch
widol,r,islrowych i przenośny dia imprez plenelor,vych.

1,,f i.,,ni rnolli.;l.iltlit v;Śrid niektcryclr Racinych rncŻe
zi,łć.,.z,,,t: się r'-1 i.anie: ,,^.,sz,y,siko celrtiunr. A co ze świe-
tijca:_-:i,.riejskim:? Cdpcr,",ierizii:iv sobie jednak naj-
;-,il;i,,i; na in.:lc i].;lanie : ja.i<ą i;:nkcje pełnią w obecnej
Izecz-,t,\visttjsci te Śrv;:tjice ? Wecliug naszego ToZeZna-
nia, rv niektór)rch ś,,l,ietiicach nie dzie je się nic,
a ;rielk'lóre pełnią l},jkrl iuirkcję ,"izyiilorł,ą: odbyivają
się w niłh u-lcczystc§6i rcclzinne, sporadycznie do-
cilodov,,e d_vskoteki cz1, zabarł.__u*. Ur..,ażamy, że rvieś,
reda sołecka lub inn5 ge:{tcj: obiektu -winny prowa-
dzic ta.ką dzie"łainośc, br; s,*voje obiekty na bieżąco
utlz-l;T:-v§.ać i $jl,-posażac. Sw-iet].ice wiejskie mtlszą
po plo;tu niieć dobre3-o r;cspodarza. Wspaniałym
przr,,kła,5eri .ł t]rm zai"-,,esje ,iest łzacz. A przystępu-
jic cic ful_1d.o,,;y ircwego obiekŁu, należy zadać pyta-
tria: 1ł_ki oł:,ekt jest narl potrzebn"y i cz5z nas będzie
stłć na jego ,,itrz.rmanle? \tri 1,.ełni podzieiam w tynr
z;.]<l:si.e s-1;_nłrł,ii,l:o przyjqie s\,vego czasu przez lio-
i:.:risje Re.vizyjną.

P:lnle i Fa*o.;.,,ie -- kuitura nigdy na siebie nie
zaro-ł:i. Eiyła, jest i bęcizie dotowana. My, pracolvnicy
Centrum Kuiiury nramy ś-wiadorność, ze bucizet Rad_v
i\{iasia i Gmin;. iilłigiel po siroriie w;vdatkórv ma
ba;:dzo rłiele por-3lcji i nia ukry,vlamv - 

rvażtriej-
szi;łh .riż ku]tura.. Sicicie Państrr,o przed nie iada
L,ioi:,ie:ł,:i:.: 1le :ia'tę }<uii,,;re ci"c? Rzeczvl,vistość
podpou,iacia: t.,-1e. na ile ias stać.

- Cry staĆ nas ne, sprc.;ati:ani!_] q\i;i;.;lc i r,:h.:dzi;-
c.,,ch gwiazcieczek poiskiej e_stiai-,. za ż-3 l;;siąc,:
złotych, czy vl zamian za to orgatlizclr,,-ac iiliprcz.,,
nlaso\\,e za tl.s.i;łc r,łci;r1}1r (ci..viicinior.,'c Drrl Smig-
la kosz,ic.,v.:.ł1, nas 2.ża0,*- złct.vch),

,- Cry staĆ nas na U.iiZYm} Wa]^]ie - c]Loto..\la;lie ,,1i..
gr:r.J,/ych" ]riui;ó-ł )jii.,,irolv:]ch, czy w zarnżan za t:
orga;iizo,waó spc::t *rug-,,;ily'?

--- fj:l.; stać na szkojenie masowe, czy t_vlko ograni-
.;;:ł-:łej liczby osób?

To ;ą łiyieirraty, kióre i]illi:]7ą b3.-ć rozri-iazane za-
Io1§::c przez Was - ia,jnyci,L. jak i przez nas - ani-
illi]:i O]ć o\:r' l< uliul 3r.

rl.ie l .lirll,l,,,l 1,1]0żna rnil.c j,e ; i eiochod;r. I my jc
]rl;j ] ł\;. pi łr, ;idl:iin-7 bor,a,zieirr dzia łalr,i ość gosp odarczą.
W |rzet:ii kv,,ł,;:t;,łati-l'*ieżacego .oęll lr,zyplecowaliś*
nv 38.2fii.i0 zł. lri,o,,ł,;rlizir:iy aszczeĄr,,ą gospodarkę
finairsc.,vą, Ograłiczamy korespodencję. Jesteśm;,.
lł irakcie t;ioijei:.l.;,:i,,lji cś,i,ietlenia iv sali \ilypoży-
łz;,ii:i }:iblioir:ki x, ijl,jśiu, r. kiórej zamiast 60 ża-
rówek <--ś,,łietlajac.,,ch sufit, ,*alić się będzie 12. Dzię-
l<i ;tosorvaniu rczimu tech::cicglcznego nie musieiiś-
i::y całościo-1,;o .łymieiriaó -,vody w basenie (z basenu

il
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,$/ tym sezonie skorzystało około 5.500 osób). Stałym
źródłem dochodu jest r,vynajem pomieszczeń na klu-
bokawiarnię. W naszych pomieszczeniach, do-t.rich-
czas, w tym roku, zorganizorvano 93 płatne irr:prez;,-.
Dla inforrnacji podam, że w t;vch 9 nriesiącach. opiocz
cyklicznych zebtań, prob i zajęc, ogółem zo]]g].IlizJ-
wano 132 imprezv w tym: na sali v;ido,wis}<o-,łlej {i2,

rłl sali klubowej 
- 58, rv salce kameralnej j. 1,.,,,ke-

wiarni (przed jej rvydzierżarł,ieniem) 
- 1. Ud l.:r:-u

dcdam, że tych imprez na sali -,-;idorviskolrzej b-,-,c ::a

dużo i mieiiśmy kłopoty z uinieszczeniem i:a r:le; la-
szej in.lprezy. Aby tego uniknąć v.z przyszłości, .i:lr i,o-
ku przyszłym jedną sobotę i niedzieię w kazriym
miesiącu rezerwujemy dla siebie.

Żródłem d_ochodu r,r,,inny też hyć }rilet;- *li:]tę,*li.

Od kilku lat przyzwyczajaliśmy jednak irrieszkańcółv
do bezpłatnej konsumpcji dobr kultury. Ale pi:::cz i.:
parę lat społeczeństwo też zubożalo. Jestesmy prze-
konani, że nie rozpro-wadzimy na jakąkoh,,uiek i;npre-
zę 300 biletów ani za 5 złotych ani za 10 liłc,iych.
Pewne r,ozeznatiie da nam sprzedaż bi],etó,,ry na na;-
bliższą imprezę organizowaną przez Radę Sołecką
rł, Nietążkowie. (Została odwołana z braku chętnych).

Wokół Centrum Kultury integrują się iowarzy-
stwa oraz organizacje społeczne i sportowe. Tu s.roje
siedziby mają: Smigielskie To."varzystrłzo Ku].tlłralne,
Towarzysirvo Spiewu ,,Harrrronia" i K],ub Se:ricre.
ich członkowie raz w tygodniu, zgoCnie ze si)o]:-Ąij:ll,
nym harmonogramem, odbywają sv,,cje z,alęcia l :,,,,

brania. Srv;;ch pomieszczeń, również laz \i,- t.vgcdriill,
użyczamv też klubowi Tańca Towarzyskiegc, ł p.,_-,

przejęciu Domu Rzerniosła, cc nastąpi i,v najbliższ..,,m
czasie i jego remoncie, w pomieszczeniach odbyr..iać
się będą próby młodzieżowych zespołorl lnuz}.cr:n:ii:h,
Chęć przejścia pod skrzydła Cenirui:l Kui'tll-rv ,,v_l,,*

raziła też kapela rodzinna. Wokoł Centrum Kltli,.ri,,,
integruje się też życie sportolve. Klub Sporiorv., i':,
goń 1929" używa obiekty będące w naszej gesii:
i jest też z nami związany finansowo, $ci;,:: pic"l"la-
dzimy mu księgowość w zakresie przyznen\ "',J 1)iz."!,
Centrum środków. (Na podobnych zasaiach z,,,,,i!izai:l
jesteśmy też z LZS Spławie). Tu doctaję, ze nre inti,
resują nas finanse pozyskiwane przez tel: klii'c z i::-
nych środków np. z wpływów za biiei;,. {.;d :]i].irjl],, -

rórv czy z działalności gospodarczej. W-,,r;;zarli-", ier-]-

nak pogląd, że t__vch drugich środkc,; ,,,.,'r-,rru L-,,,l:

znacznie rvięcej, by działalności orgar-iizacyjriu-:por-
towej nie opierać tylko na dotacji stlł-ierdzając: cllitie

- to gratny, nie dacie - to się rozv",Ja,zujenry. Ii1,:i
Sportorvy ,,Polonia" ma bazę w szkoie pcdstar^.,o,"vc j.

a z Centrum Kultury związany jest ::ltlceniem na
prori,adzenie całej księgow-ości finan:lorlej,

Silnie z nami zintegrorvała się g;,upa teel.raill;icll
doświadczeń z Poznania, która cylrlicznie, iaz ,.,,, ru-
ku, lv naszych obiektach pror,vadzi ,,;.iar;ziaty tc;tr,.;i-
ne.

}łiezr,"",.,kle lilazną dla nas spra-\vą jesi zi.tltegrowa-
,:i,.: rvokół nas iuclzi zr,viązanyclr z kulturą, wyt.worze-
nie jakiegoś Iobby kuJ.turalnego. W tym zakresie ii:
czllpi:,r la pol,vołeną niedawno Radę Kultl;il,i Sportu,
ira której czele -stanął p. Stefan Ja,,,vorski. i'iie ukry-
\rarn. ze naji;arclziej iiczyrny ni] naucz}-cieli i ra Was
i}łnie i Panoi.,ie Radrri.

7, calą oCporviedziainością l1logę slr,r,ier,łj,rji:, że
koolrl.vl-racja z innymi jednostkarni: to$,arzystr,.,łni.
ci,ga:łllacjan:li i :-,,,;iązkami r,v zakresie organizłcjl im-
prez układa się bardzo dobrze, zarówno z ,)L-gaTjiza-

caaini i fgi;7ą17.y3fr,x,,ami, które się wokół nas integri"ł-
ji1, jak i z pozosta}ymi, a przede u,szystkim z (r,v llc-
iejności aifłbetycznej): Miej:;ko-Gniini:ą Racią tr{lli-
turv, Sportu i Rekreacji, Kręgiein Starszych i{aice-
rzy, Kurkorł,;-m Bractl,"em Strzeleckim, Cchotniczą
Strazą Pcżarną, Polskim Zviąz,kiem \I/ęrikarskiłr,
Zrviązkiem Komlratantór.v RP i Byłych Więzniói,v F'l-
lityczni.gb. Dobrze wspołpracuje się nam ież ze szko-
łarrri: ze"saclniczą szkołą zar,vocio.rrą, zespołem szkoł
ir;lniłzych, szkołą podstaworvą ri, Slniglir. I3ęC"zienly
też rozszeyzać rvspółpracę z Radami Sołeckimi,
Vy' ui;iegłych latach czyniiiśmy to z Radami Sołecki-
rni ,w Czaczu i Starym Bojanoin,ie, w tym roku z ra-
danri w Bieiawach, }dietążkowie, Zegrówie l Że-
grclwku,.

W zakresie koordynacji przejęliśmy na siebie
i)|]1"3Co-1r/aflie kalendarza imprez rv roku 1996, W tyn
ceii;. z.,vróciliśmy się do wszystkich jednostek o po-
danie nam s.:,,oich zamierzeń w tym zakresie. Sarni
feż podaliśmy terminy naszych znaczącycŁt imprez:
Drii §rnigla - 11 i 12 naja, rvianki - 22 cferwca,
]<oniec lata - 21 września i koncert no,.n/o1-ocz}:ly --
28 grudnia. Bardziej niz clotychczas będzienry ".,v-tpół-

pracoulać z KOK w Kościanie i innymi tego tvpu
piaco.,vkatni r.v rł,ojewództwie oraz z Centrum Kui-
tlrr__v,,,; Wielichowie.

§ziałainość kulturalną Centrurn Kultury rozwija
poi}rzez:

iiIBLIGTEKI
Dzi;rłają: jedna Biblioteka Pr_ibili:;llra łl{iasta

i Cn:iny Smigiel, trzy filie bibljc;tecznc {i]zlc:, },iitl-
taż},,clrvo, Stare Bojanorvo) oraz czter;, pułkt;l- hib]ic-
tcczne (proriradzone w zasadzie społecznie .;:: i:ilr-,l'r-
ski_l,. Jezierzycach, Koszanowie i Robacz;rnie).

Ogołem w bibiiotekach mamy 64,290 toini;iv ksią-

lejestrorł,anych czvtelników. W trzech 1r..l,s"rtałlci:
(.łszl.stkie dane dotyczą tego ckresu) czytelnic-,i rvy-
pcż;lcz3l1i 5B.B36 książek. Oprócz tego rv bibliotekach
udzjelono j.750 informacji. Odnotowano 16,320 od-
rviedzirr. Oprócz książek, w bibliotekach udostęprria-
na jest plasa 

- ogółem 55 tytułórv. Cd noluiego roku
dział ten zostanie wzbogacony o 4 tytuły obcojęzycz-
ne. Ab;,. pogłębić kontakt z czytelnlkami, w iyirr roku
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bii:liote,ki lv Czaczu i Starym Bojancwie ctrzyrnały
telefony.

W bibliotekac}l, t,próc..l działalno,sci pocistawt -wej,

organizuje ;;ię lekcie bibiioteczne dla szliół (ż7), kc:"t-
kursy czytelłicze (?), okollcznościowe wystau,ki i ga-
zetki (5?). ",Jr' §i::lligir-r pl.,ł_:,,i,a.cł,zimy tez sprzedaż w;i-
dawnici, w r,e8iorialrl\rch.

ZAJĘCIA ]i:trZFŁ.ĄTide

-- Pia:tvka: 3 gr'l_tp.,. .;i,_ii:jligwe, 3 razy \i/ tygLld_rliu_, ,ii
uczesi,nii;ć-.v. lrct:adio zatrudniony ins'tluktor
silra-v;uje opiekę ;,:ad 10 arnator§mi;

- ta"niec: 2 grupy, i raz w tygodn,iu, 51 osół:;

- rło<1e]a.lstlvo: 1 gil"ipa, 2 razy w tygcdniu, 10

osób;
-_- Szachy: 3 grup3., 5 raz; iv tygodniu, 56 osób;

- śpier,,l: 1 grupa, 10 osoil, 2 razy w tygodniu;
Ponadto Centrurrt i'iuitury opłaca: dyrygenta

chóru ,,Hartno:lia" i ka.pelmistrza orkiestry dętej oraz
zatrudnja na pełn;,,nr etacie choreografa i kierorvnika
zeslrołu,,Żtncy Wieliłopolscy".

Z,ĄJĘCiA FŁATNE (przez uczestników bądź ich ro-
ciziców)

- r}.'r,mi].;łl: 3 grup__v =wi.ekowe, 1 łaz w t;lgodniu, 25
uczestników;

- lekcje języka angieisi:iego (Co czerr.lrca br.): 3 grtr-
py, 1 Taz -w tygocliriu, 36 uczestników.

I&!FREźY: patrio'lyczn€ 
- 1, koncerty - 4, spek-

takle teatralne - 3, fest3rny - 6, irnprezy sporiowe

- 5 (.r.riejsk_o-gmine turnieje piłki sia.tkowej o pu.-

char;. przechodnie: clyrektora Centrum Kultury, bur-
mistrza }ńiasta i Gminy, komendanta F,:sterunku
Policji Lokalnej; elirninacje połfinałórł, rnistrzosttł,
Poiski junioróvr \,v szachach, półfinał i§rzysĘ 1n}g-

dzieży szkół ponadpodstarvo.,v}ch i,,r szachach. Po-
nadto byliŚmy -,vspó}organizatoratli otrł,artych bie_
gów uiicznych z okazji 50 rocznicy \,i/yzwoleni3

Śrnigla, ot-wartych krajowych biegói,v z-wycięstr,ł,li,
otwartych leinich mistrzostw Smigla lv r,r.initlia-
tlilonie).

WY§TAWV OK$ŁEiirNSSCiOWE (oprocz t.vch, co
w lcibliotekach) -- 3.

PRASĘ LCKALNĄ - chodzi oczywiścre o ,,Witr_vnq
Śmigielską". Z okazji lvydania 100 numeru było o
niej głcśno, stąd nie będę tematu przedstalviał.

i{a koniec nalezy zadać pytanie: r,v jakiin kierun-
ku winiia rozrvijać się dalsza działainość Centrum
Kultury?
1. Fodtrz.vrnać, ale i modyfikowac dotychczaso,łe
lormy p]:acy, a w ramach posiadanych ś;rcdków Io7-
szetzaŁ je m. in. o: przeglądy amatorskich zespołó-,l;
muzycznych, koło młodego reg,ionaiisty, zaJęcia z za-
kresu kultury słol,r,a i tee'cru, pi,ojekcję filmol-lą.
2. W wyniku działąil rvłasnyclr i koorclynacyjnycla
winniśrmy doprorvatlzić do tatrdej sytuacjji, by miesz-

kaniec wsi tvraz z rodziną mógł przynajrnniej raz, w
nriesiąeu samocłrodenr prz^l,jechłć do Srnigla - cen-
trum kultura},nego gniiny i mligł w nirłr kuntural-
nie spęclzić całe popottldnie.

Szancv,,,tli RadniJ

W tiągu 1;ięciu iat ł]ziałalrlości Ceritrum liultury
-l,,i Smiglu zd.cłalo sobie .ii_.l,]:obić lvysoką pozycję
wśród tego typu placówelł w naszym województ.
Stało się to inożiilve rizięki z)t-czli\.,/ej postawie byłych
i obecnych r,vładz sanrcrządo,wyclr, a szczegóInie Wa§

- R;rdnych.
\C Śrnigiił panuje dobr;.,- kiimat dla rozr,voju

rr,szechstronr:ego życia _l:c.lturalnego. Diategc też,
wśrćtl -*,niosków, które pod Toz-ń/agę Szanorł,nej Ra-
dzie proponuję, ne pierlvszym miejscu star,viam na-
stęnirjący:
1. Fccitrzymać dotychczasowy, zyliwy klimat rila re-

alizacji v, sz;,sti;ic}r przedsięlłrzięć związanych z
kuiturą, a potize-by finansctue na ich realizację
uznać za róvłrlorzędne z innymi potrzeklami gmi-
ny.

2. Zrealizołvać najpilniejsze Temonty i zakupy
przedstarvione TJTzez dyrektora Centrum Kultury
(ich wykaz radni otlzymali przed sesją).

3. Rczrvazyć forn,ly i wysokośó finansowania dzia-
łalrrości klubów sporto,wych, które z punktu wi-
dzenia pTawa są sto"warzyszeniami.

4. SpOŚród ',r,zieiu organizorvanych w naszym środo-
wisku in:prez wyselekcjonować 2-3 i popTzez
oprav",ę i l.vartościo.,ve nagrody nadać im rangę
imprez rvojervódzkich.

5. Rozważyć przystosowanie kaplicy cmentarnej
przy ui. Wł Reymonta na muzeum regionalne (lub
izbę pamięci).

6. Rozważyć przystosowanie terenu na zapleczu ba-
senu kąpielowego (1ub innego) na pole blwakowe.

Dziękuję Państwu za uwagę.
Dgrektor CK to śmżglu,

rngr Hubert Zbierskż

ffiwdg§ę&gwwa§B§e
rVsz.vstkirn, któtzy przyczynili się do poprawy wa-
runl<orv prac)/ lv Wiejs}<im Ośrodku Zdtowia w Sta-
r;-,nl Ęojanorvie składanr serdeczne podziękowanie.
Szczegcinie clzi.ęl<u. ję osobom pracującym bezintere-
sorvnie oraz" zak^ładom placy, Radom Sołeckim, Sa-
rnorząCom Yy'si i Raci,zie, Za.rządowi l\{iasta i Gminy
Śmigiel za wsparcie finansolve przy modernizacji i
zairupie sprzętu dia, 'ii,lOZ r;,, Starym Eojanou,ie.

kierorvnik
1Vieiskiego Ośrodka Zdrowia

rv Stalym Bojanowie
(-) iek. tned. Paweł Górzny
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PIŁNY KCN§LT}{IKAT tiLA SZACi{t§ToĘĘ
9 grucir;ia 1995 r. (so}.lota) o godzinie ]_6,00 ,,.", sali i,,li-

dowiskowej (wejście A) w Centruil Kultut-;- ,,,, Si;ir-
glu odbędzie sie § Y P;{ U L T,Ą t{ A - 

gra szachoił,a,
z międzynai:odow,;,,rir rilistłecllri szae&-*r,,;ym panen:
Włodzirnierzem Krrt:jzyńskim z Scsnorvca. Chqinyci-t
do gry z mi-,.trzern serdecznie zapraszamy.

Ze względu na ograniczoną ilość uczestnika,,xr i40)
ustalorro sta,t,rkę uczestnictlva: dla seniororv - la z\,

dla juniorórł, do 20 lat "łiącznie -- 5 z,l.

Zapisv przyjmuje sekretariat Centrura liultrrr-,
(lvejście C).

Instruktol szachor,vy
Bon:ałr Borolvski

NADAL BIEGA
Pan MICHAŁ -cZKUDLAREK ,,sa.motn-,, Clugo-

dystansorł"iec" (WS nr 1?) przeldazaŁ nam infortnację
o udziale rł, kolejnych biegecir:

Kobylin, trasa 12,5 ktrr -- ł' m; tsieg Energtt.v1<.1i,", -,-r,

Poznani.u, l0 km {w t_l,tłl iliegu_ p. }vTichał b-l,ł nllj,:'L:,,,

sz\.m trczestnikieiri}; I,.ieg Cli,rrrpij::ki -,i, Racoci.e. ,',

km; Bieg o Puchar 700 iecia.iarocjła, ]0 kn - i;j
m.; Bieg Chłaporł,skiego w Tur,ł-i, 10 km - IV m.;

Eieg Przemysła,wa -w Poznaniu, 15 ktn - iII rr-l.;

Bieg Warciański rv Kole, 10 tr<m -- V m.; Bieg ,;u,

Zbąszyniu, 20 km - V m. w czasie 1.30 min.

Z obll,czen Pana }l1ichała ,ł_,vnika, że \\, okresie ],i-;

miesięcy wziął udział lv 41 biegachill GRATUL,.]"'
J E M Y wytrrł,ałości i z;,-czlrrny dalszych lttkc€""t-l,,.,.

Bank §półc§zieit:z5, ęą-, Śgłri:+3.*
ll,,zy\l,a członkórv Banlru

do uzupełnienia udzia,łu cio kr,voty 1S8.S0 z1

(słorł,nie: sto złotych). rv ternrinie 14 o]n,r eltł ilat,,-

ukazania się ogłoszenia

Jednocześnie zainteresc\^-any człcnelł rr-,r'3ę 1i iL::i-

minie wyżej r,vymieni.on.vm -lrnieśc dc Rłłly i,l;iil;ll,,r-
czej Banku v"yjaśnienie o przyczynie r:ił u:ll-ttrreł,.,ic-

nia udziału.
Y/płat nalezy dokony-wać na l,1orto "",, §g3po,j:.i-

czym Banku Wielkopolskim C/W Leszrc 63'7033-3,:l-

138-109 1ub w kasie Baaku Spół<izieiczeg,] ,"v Sll;lg'l,;,

Nie uzupełnienie udziału sporł,c:iii;jg pod.jęcie ,,i-

chwały przez Radę Nadzorczą o lvykreśieniu z reje-
stru członkórv Batrku.

Frezes Zatzątlu §anku
Przer.,,e*n! czący R,ady Nadzoreze j

Km*m§§ą*s ffiffi§§ąw&§Effi
14.-l l.Lr. l,.,. Sł;glu, l,a. 'r.ras;e l5 ili. Fośłiariska 

-kiel,_i.jac-,- UF':,E}lt ]{r\DiiTF,]VI j]yiiejzkaflttr Smlg-
la. j;cąc z kicrunl.:u Czacz,|ł"::le ,.achol.,,ał nalezy-
tej ostic:,,,.ll:;lj rra iuku ri.-ogi i i_lo sforllo,"l.1aniu
Ocnront:r:i oarierki .łpłdł c1o 1,o,,ł,,u i ciacherll sarno_
c]iodu opla.r1 sie o ściarię budylku. 1_ikaranc go
rrrandaten 50 złotowyrn.

i?.11.br. riletrzeźlvy rcieszkaniec posesji plzy ul.
Szkolnej 1,1l Smiglu -wszcząŁ a-uvantltrę clomową.
Przepro-,.,;;dza:-!o z ninr lozmor..-e profiiaktyczną.

18.Xl.br. na d.łorcu Pi{P w Staryrn Bojanowie rrie-
traeźwy mieszkaniec Poznania lezał na torach ko-
ir' j C iVvcir. Z atr z:,'mano go d.o wytrz ezr,l,ienia.

i9.1l.tir. ęiątrzeźl.ly ;,cieszkaniec domu przy rr1. Zdro-
jol.,,ej r.- §ilnigi..r iłsunął z tlącyrn się papiercsem,
od ktcrego z koiei ziipelił się tapczan. Pożar uga-
§Zo]:ia iii zaroi]kLi-

22.il,br. łł Cz,atzu -- l§a;iolniku rrietrzeźwy tnąż
\,\IsZCZął a.,'i;ąritirrę r,ł,obec żony. Frzeproił,arizono z
nin; lozrnol,,lę ostrzegałrrczą,

P§"11.br. na tr;;"sie E5 r,v W;rdorcwie kierujący samo-
cirod,r:m REI\A|LT 11, na plostym odcinku drogi
1_1.ie zalłl aż-łł, żs jariący plzeci rrirn ZUK sygnaii-
:.l;,r: ;krrjt j\r lj]:a\ro, Clrcąc uliiknąĆ zderzerria zje-
cnai :ia le.;,y pas ruchu, a następnie do przydroz-
]]]3go loyllu. Spra."vcę ukarano rnandatem 20 zł,

ż8.1i.br doszło do nieporozumień rodzinnych między
ri,Lałzonkami zamieszkującymi posesję, p]:zy ul.
Szkolnej w Starym llojanowie.

i ii tr C R h[ U.r Ę rnieszkańców miasta i gminy,
źi] pGi,,{c;iegrllni furrlrcjona,ritrsze l1aszego Komisaria-
i,ir n_.;; ją pr:z-,-dtielot-le ]]!jLri]y sjr_,,zl:orłle ja"k następuje:

st" sierż. Fłgcian Fjóżails}<i i st. siełż" "$r:łzy Szymań-
llki: l;.'rłigiel.

:it,p,ost" Ji;zef §złapka; Czacz, i.]ał_iolnik, Giińsko, Kar-
śr,ice. Księgiriki, Białł:;:, St;ry i }Io,,ńy. }-,r"orisko, Sko-
i?c]ł€,,l1,ol Pr;;, -r 

j ęĘg Foisl<a.

si,post. Janusz Czysty: Br,,,.t_szczer1,1o, Stare Bojilno-wo,
Olszervo, Sierpc,oo, R<l1;acz__vn, i{ictązkcwo, ],i,1 

;,, 
j 911';*

v7o, cz.QŚi: Kcszanolł,a -- od E5 rv stronę St^ Ecjano-
:i"ą.

s1 ,_qieiź. Iil;,:a* Gzy}.ko",,.viatrr: Przysieka Srara i i ]I,

Gilie,"vo.ło, Vy'onieśc, Jezier;yce, Zygm,ułntc,uvo, Cheł-
l,,cr,,,o, K,arnrin, Spłarvie, Farsko, Zydowo.

st.si;rż. Jerzy Przy}ryłek: nor"49i;,..lol l,Tor,valvies, Ze-
Ęlllii]o, Żłgró-,,.1.,c, No,,,,,y !]r, iat, Fi,eiawrl, Podśnrigiei,
]\,[ g1 gr"il]1ig6, ijroni]ił;r,vo, ldachcin, Slł-o}n o, Szczepan-
kovro }icl.,,e i Stare. Sikorzyn craz część lzioszallowa
_ -i, kig1, 1;.i." 55,..1l:jr,łlsi.

Kotrienciant KciTisariatu- Folicji w Śmiglu
sie' ż. szt,Jbolły Wźesław Terczeuski
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Itrtr ligr:
łi/ irli r,ir-,dzie ;llłi,rvszy zespół ,,Pclonrl" - -:i ._.

podejł:c-,vai t:a włirsnej :aii,,SOKOi,A" vlj3Ci.{; .,;.Ą.

Pc ioni:ci ziiai:,,.i] c,.:-:i;:i:: p,:iicnaii ryl:-ail .w l'ui;;,i;::i.- l

].2 ; 6. Pullkty dle lle,z;ch barrv zd,obywaii: T.**i_.;::;
Kozłc...,.ski 

- 4,5, Aciam Dtrda 
- 4,3, Grzegołz S'ł;a-

cho,"li;,k - 2,0, Jan Szcrepaniak *- 1,0.

$,i VIII iundzie rczg;:_,v:vek (25.i1.) ,ienisiści stolc-,,vi
.,Polonii" gi,ali na v"-,,lę;.ilzie z ,,E1JRZĄ" I}PuZE,i,7,-
j:,,r-),*O, ktćrą poliona,ii i4 :4. Punkty dla nas rvy-
,",:łlcz,vli; Tade,;sz }iozło,wiki - 4,5, Grzegorz Sta-
ch.:-il,,iak - 4,0,Adam Duda - 3,5, Jal,i Szczl:panr:'ll

-- 2,a.

Pcl VIII rundach KS ,,Polonia" Śmigie} .;,i tabeli zai-
muje 2 miejsce u§tępując o 1 punkt ,,Spółdzielc;." z
Kobylina.

LIGA OKRĘGCV/A
Rezerwy ,,Poic;nii" gi,ając u siebie (i0.11.95} -ł;.-

grały zCecydo-".rar:ie z ,,Pi,;łllcl:ieni " K::zy,,łiri i4 : 4.

Punkty dla,,Polonii" -wyłvaii:;r;,.li: lviulczynski Picii
4,5 pkt., Kamin:iki Słavzonir +,5 p}<i., li,iarcinia.k ,\r-
tur 2.5 pkt., ii{arcii;iak llaroi 3,0 pki.

TLTRt{IF]J
Dnia 14.].i.i993 r. I{S ,.Polcnia" Smigiel z;rgani-

zo,łał turniej tenisa stołol,vego dla d.zieci. nłodziez,;
i tJ.cicsl;clr z o!:;zji Suiqia _\icpcr,",;i;ś:i, §,' i'.,,1,\-i-

lizacji rłrzięlo uCział 56 zawodniczek i zł-wodrrik.i-.;
ze Smigla, Starego Bojanowa, Leszna i Sierl:crva.
Uczestl:icy turnieju złstali podzi,tle:li. na i giilp-;;
wi :kori,e, Oto rvl-niki;

Dziewczęta kt. I-VI
i. nr. Bartkowiak Sylwia
2, nr. Juszczak Anna
3. m. Szvrnko-łiak l1ona

Chłopcy kl. I-VI
1. n,l. Grzelak ,l,{iłosz
2. rn. Ratajczak Pati:yk
3. m. Łączny Marcin

Chłopcy kt. VII-VtriI
1. m. },,{arciniak Karoi
2. m. Kokociński Przernysłar.v
3. m. l{ov,rak Tomasz

Chiopcy powyżej 16 lat
1. rn. iiarrririsl<i Slarvomir
ż. r:.. Iio..valczyk Kazimierz
3. nr. h,lulczyń.qki Piotr

}.Tajlepsi z poszczeeólnych grup wiekcwy,ch oti:zl,ma-
li pamiątkowe d;lplomy.

Ęii, 3:F"]Ei{ § §U _ffi,§]lE.IU

]jli;i jt.i]L"-,,r. 8 osohol,,-a ekipa_ u-:łccizic.ek i młodzi-
kć.,,;,,Fctrcriij" Sn:ir_:le1 lrczi:stnicu;.1rła r,v ltąllole."vie,,v
uE ur?s3e -lr,ćdzj, li* Tuł;,i;ju ?ilasy§ikae yjn3.,-*i tej ka-
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Dniil, E giurl;:ra }.;r. IiS ..Polcnj,a" będ.ie crganizato-
reł: IłtEK*ŁlŁJ§i,C§ĘilGr.j §L]ĘNItrJU tenisa stoło-
§.,egc dl.:l dzieci i młodzieźy" iiategorie vviekowe: k],.

I**Iii Ciielvczęta i thłopcy, kl. 1i1I-VI]I dzie,#częte
i ci-lii.llcy i r:iłodzj.ez s:ir,';ł ponadpodstawołvych
c,ii irvcl:;ęta i i:l-;łlpcv.

Ttlłnie-j ,;l-ij,lęd..ie s:ę o godz. i6.0C w sali gimnastycz-
nej SF rv Śmiglu.

Prezes KS ,,Polonia"
mgr Tadeusz Kozłowskź

1V dniu 2? 1istol_,actra, i995 roku odeszła na
WIECZI§A \VARTĘ dłu-goletnla Komendantka
Hufca ZHP 3migiei

FjARC\tjSTRZY:i]

E,Ł}KRtrC"TA BEDFJA§EK
cliinaczona r:r.in. Krzyżem Kawalerskim Orde-
ł-; C*:j.rod-zenia Polski, Zlotym i Srelrrnyrn Ktzy-
:ełr iiasługi, Złotym i Srebrnym E{tzyżem Za-
słagi ,:łia !{łtrP oraz rvielonra odznaczeniami re-
gił:raln;,znli i organizacji społeczrrych.
]i ,iej ccij;ści;lł straliliśrny cenionego dztałacza
..pcłeczlr::;l;, ;ia.uczyciela, instiu_ktora i wycho-
1/1,,e,,i,cę,w ielu, he..ic crski ci,i p oko]eń.

Czesi: Jej Panięcil
Zuch-r. harcerze i instruktorzy']{,.ifca 

ZHP Śinrigiel

_P;,3r-::b iŁr. hsii,nlistrz ]-ul-.recji Bednarek od-
b.",ł sje ijC iis-Lłrlada i9!l5 raku na ctnenł"a,rzu
palaiiai;,ym w Śmigi.r.
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Wydawca:

lĆentrum Kultury Smigie

§PRAWoZD^NIE
Społecznego Komitetu Rernontu Kościoła Farnego

p.w. N.M.P. Wniebowziętej w Smiglu
z działalności w okresie od 1 września 1992 roku

do 26 listopada 1995 roku

Zły stan techniczny pokrycia dachowego wieży
kościoła farnego, spadające na ulicę Kościuszki i j

cmentarz przykościelny dachówki ceramiczne sta-']
iły życia i zdrowia osób .nowiły poważne zagtożenieie dla

przebywających w pobliżu naszej śmigielskiej świą-
tyni. Szczególne niebezpieczeństwo groziło między
innymi miejscowym dzieciom udającym się tą drogą
do szkoły.

Zaniepokojeni tymi faktami przedstawiciele
działającej wówczas Rady Duszpasterskiej 25 sierp-
nia 1992 r. odbyli na ten temat spotkanie z ks. pro-
boszczem Stefanem Dudziakiem (administratorem
parafii). W wyniku ożywionej dyskusji ustalono, że
na skutek braku potencjalnych możliwości fizycz-
nych jak i materialnych ks. Proboszcza należy na
czas remontu powołać niezwłocznie doraźny, społecz-
ny komitet spośród parafian.

Zgodnie ztyrn w dniu 1 września 1992 r. na salce
parafialnej w Śmiglu (przy uI. Farnej) odbyło się ze-
branie parafian z udziałem mgra Aleksandra Stą-
rzyńskiego - Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Lesznie oraz p. Henryka Plessnera - inży-
niera budowlanego z Leszna.

Na spotkaniu ks. probosz'cz Stefan Dudziak szczegó-
łowo omówił pilną potrzebę przystąpienia do remon-
tów:
1) wieży kościoła farnego,
2) organów muzycznych w kościele farnym,
3) dachu kościoła p.w. św. Wita na cmentarzu
aTaz zapoznał zebranych z pismem Wojewódzkiego
Konserwat or a Zabytków nakazu jących przystąpienie
do wymienionych prac remontowych.

Potwierdzając konieczność wykonania powyż-
szych rernontów, Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków z góry uprzedziŁ zebtanych o dużych trudnoś-
ciach uzyskania wsparcia materialnego, za jego po-
średnictwem, ze strony Wojewody Leszczyńskiego
jak i z Mnisterstwa Kultury i Sztuki z uwagi na o-
góiny brak środków finansowych w kraju na ochro-
i,ę zabytków. podkreślił jednocześnie, że główny cię-
zar kosztów remontu poniosą parafianie.



W toku szerokiej d)r;l<usji, biorąc pod urvagę:
1) stan techniczny kościołów znajdującyclr się od

wiekól,v w naszej parafii;
2) wynikający z tego stanu stopień zagrożenia życia

i zdrorvia ludzkiego;
3) oraz fakt, że troska o budynki sakralne r,vinna

być celem nadrzędnym i wspóiną sprawą wszyst-
kich miejscowych katoir}iów, a nie tylkc ic\ koś*
ciellrych administratg15,7,,, którzy prz;.chodzą i
odchodzą z danej palafii, wykazując różny stosu-
nek emocjonaln-y, do powierzonych im zadałi,

zebrani postanowili pomoc ks, Proboszczowi Stefa-
nowi Dudziakowi i w pierwszej kolejności porvołać
Społeczny Komitet Remontu Kościoła Fari'ego w
Śmiglu, na którego czele stanął cieszący się pow-
szechnlzm zaufaniem p. Władysław Krawczyk
ówczesny Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ..^/

Śmiglu (skład Komitetu stanowi załącznlk nr 1 r:i-
nie jszego sprawozdania. )

it{a wykonawcę prac wybrano miejscorvego rze-
mieślnika, mistrza biacharsko-dekarskiego p, Zdzis-
ława Zieglera, facirowca, który wykonywał roboty
dekarskie na wielu obiektach zabytkowych (m,in, na
wieży wodociągorvej i wieży kościoła parafialnego
p,w. św. Stanisłarva Kostki w- Smiglu, w kościele pa-
rafialnym w Miejskiej Górce, vr klasztorze 0.0. Fi-
lipinów na św. Górze w Gostyniu).

Obecnemu na zebraniu p. Henrykowi Plessnero-
wi, inżynierowi z kilkudziesięcioletnim doświadcze-
nim budowlanym powierzono sprawo\vanie nadzoru
budowlanego remontu zlecając jednocześnie oplaco-
wanie niezbędnej opinii o stanie technicznvm kon-
strukcji i pokrycia dachów kościoła farnego, Przed-
łożone w powyższej opinii wnioski stanowiły punkt
vryjścia do rozpoczęcia najbardziej koniecznych ro-
bót w kościele.

Wkrótce okazało się jednak, że zakres plac Te-
montowych należy powiększyć wykorzy-.tpjąc ,ł tyrn
celu między innymi ustawione juz rusztov,,ania. Yy'

ostateczności zreąlizowano następujące prace plzy-
gotowawcze i remontowe:
1) wykonano zadaszenie przy kościele nad ulicą T.

Kościuszki ,uv celu bezpiecznego poTuszania się
tym odcinkiem drogi;

4)

5)

6)

ust,awiono, podwieszone na wysuwnicach, rusz-
towanie wokół górnej kondygnacji wieży;
naprawiono, częściowo wymieniono otaz pokr5,--
to papą bitumiczną odeskowania konstrukcji
więźby dachowej wieży oraz wieżyczek bacz^
nych.
przełożono i uzupełniono dachówki ceramiczne
na wieży głównej i 4 wieżyczkach bocznl,ch;
wymieniono 4 okna połaciowe na l,r..ieży;

naprawiono i oczyszczono zwieńczenia miedzia-
ne daszków oraz uzupełniono opierzenia z bla-
chy miedzianej na wieży kościoła;

7) zdemontr.l.,ł,ano oraz przepr"or,vacizono konserwa-
cję meta1o.,vych tarcz zegata vrieżowego, odtwa-
rzając między inrr"rzmi zdobienia oraz pierwotny
wygląd cyferblat,u. Tak odrestaulowane tarcze
zawieszono ponownie na wiezy.

B) przeprowadzono konserwację mechanizmu i u-
ruchomj ono zegar ."lrieżo,n,y.

!') naprawiono konstrlłkcję dachową i przełożono
dachówkę celamiczną na dlvóch wieżyczkach
schodo.łych: od strony południowej i północnej
wTaz z założentem miedzianych rynien i rur
spustor,vych;

10) naprawiono uszkoCzony strop w rvieżyczce scho-
dou,ej od strony północnej wTaz z wytynkowa-
niem sufitu.

11) położono now-ą dachowkę tzw. karpior,vkę
na d.achach pulprtow_r ch nad \^/ejściami podwie-
7gqlyfili od strony południowej i północnej, za-
łożono rynny i rury spustor,ve wraz z podłącze-
niem ich Co ogólnej kanalizacji.

12) rvymieniono zniszczone elementy drewnianej
konstrukcji ciachowej oraz pokrycia dachowego
z dachówki ceramicznej nad nawą główną koś-
cioła;

13) uszczelnicno pokrycie dachowe naci prezbite-
rium;

14) usunięto zbędny gruz za}.egający od lat na stro-
pie nad nawą główną i prezbiterium kościoła;

15) zaimpregnowano konstrukcje cirewniane wszyst-
kich więźb dachowych kościoła środkami ognio-
chronnymi i ol,,,adogrzybobójczymi;

16) naprawion6 częśc uszkodzonych kwater witraży
oraz ,uvymieniono zużyte ramki ołowiane w ok-
nach na wieży kościoła od strony południowej i
północnej;

17) wykonano wentylację nawiewno-wywiewną wie-
ży oraz miechów organowych, które się tam
znajdują;

18) naprawiono i wymieniono gąsiory na filarach
muru ogrodzeniorr.zego na cmentalzu przykościel-
n)/m.

Społeczny Komitet Remontu Kościoła farnego w
Srniglu starał się na bieżąco informowac Szanow-
n-lch Parafian w sposób szczegółowy o postępie prac
i uzvskiwanych środkach finansowych, \v okreso-
r.vvch komunikatach ogłaszanych w kościele.

Cbecni,e pociajemy ostateczne zestawienie finan-
sor,ve Konriteiu:

I. PBZYCHODY
1. Zbtórka pienięCz-,. r]a d;rżulggh

w salce kateclret.,-czncj

rł, starych zł

- kwota ta obejmuje qlpłaty
inciyl,i7i6,rulne i zbiorowe na 1isty
intienne, lvpłvrrry ze skarbon,v
i rvpłat,v z probost,uła dokonyr.vane
za pośrednictwem ks. Proboszcza 254.207,900,-

2)

3)

ffi



2. Zbiorka na rriszacir święłych, na
cmentarzu parafialnym i podczas
koncertu kolęd

3, Bezpośrednie .,*rpłaty na konto
Komitetu w Ban]<u Spółcizieiczyrri
w Śmiglu

4. Od-.elki bankc-ule (JS Śiiiigi.,1.i

5. Dcliinanso.łanie z Państw-o.n,ej
Służby Ochrorl_.r Zabytkóvr popIzez
Wojew. Konserrvatora Zabytków

6. Dotacja od Wojerr,ody Leszczyń-
skiego przekazana za pośrednictrvem
Dyr. Yr'ydziału Kultu,ry i Sportu
IJrzędu Wo;eulódzkiegc r,v Lesznie

R,azem:

RoZCĘ{oDY

Prace dekars}rie -,,,,,,-}.k-onane i]r,zez
zakład p. Zd,zi::iavia lZieglera
głównego łv,;, kc.iira w,cę

z tego:
a) mateiieły
b) robocizna

minus upust
robocizna r,etto

Grvai'a.t, ja frd pur\ \'Zolu pliciCc

i",,yilosi 10 1at ,tj. do ż005 r.

Nadzór budowlany

- lnż. Henryk Piessner
Konserwac ja 4 tarczy zega]]a
wieżowego - za}<ład.

p. Wł. Szit]ca ; Kosclana
Malorłzanie 4 tlllczy zei]al]o vr,.-ch:

artysta pias,'l;,rk Grze5;orz Pa.";].a]<

z kościana

ŚmigieI
Naprawa i uruchomj,enie zegara
p. Roman Pa,,vłot zegarrnistrz
ze Smigla
Naprarłla i uzupełnienie witraży
mgr Michał i',"cśti:j"cki -- mistrz
vlitrażorvnictrva z poznania

Inne opłat"rr

- oplata rejest,i,at,5 jr,a

Komitetu

- delegacje służbowe

- opłaty banko-uve

121.5?3.B00,-

1B.700.000,-

3.474.500,-

40. i]00,000,-

20.000.000,-

ilI. oGoŁEM
- przychody

- rozchody
- 457.956.200 zł, starych

- 454.535.500 zł starych
różnica in pius saldo
na koncie w Banku
Spółdzielczym w Smiglu 3.420.?00 zł starych

Ponadto Kotnitet poecsta-,vi."l, rł, ą,ieź;v kościelnej do
ewentuąlnego uzupełrrienia pokryć dachowych w
przyszłości:

il.
1.

ReproCukc j a tarczyl zegi]if a

z 7912 r. - instytut }{i.ltcrij
Sztu.l<i UAM rv Pozn:n,iu (p. R. ilau) 200,00U.- -
Przew óz tarczy zegaro ur,vch

z l(ościana -- p. Flotr Spllsgart

1. dachólvkę cje]]aili.]zi]i}

,,mniszka": - 980 sz"1.

: 1.960.00 st,zł,

2. dacholr-kę ceramiczr:,r
,,esuwkę"; - 360 szt. a
:4.680"000 st. zł.

czerwoną typu ,,rnnich" i
a 2.000 s1.. zŁlszt.

czerwoną zakŁadkoulą tzw.
13.000 st. złlszt.

Pozostają ró,łniez cio r*zii,vsporrov,,ania względnie
sprzedaży element3. ruszt,o-,vań rv postaci sosrrovrych
desek i be].ek oraz st3.1o,;,rych ceo";,ztrików i kątowni-
kórv o łącznej rvartości szacirnkowej około i5"000.000
starych złotych. Decyzję w tej sprawie pcdejmie Ko-
mitet rvraz z ks. probolzcz.em ria swym posiedzeniu,

Korzystając z okazji pragniemy gorąco podzięko-
vł,ać v,rszystkim irrdywidualnym ofiarodawcom, za-
równo tym, którzy niejednokrotnie przekazywali
nam swoje niekiedy ostatnie zacszczędzone w danyrn
miesiącu I0 czy 100.000 starych złotycłt, jak również
tym, którzy potrafili wesprzeć działania naszego ko-
rnitetu lrrvotą n,awet ki}ku milionów starych złotych,
Niestety nie wszyscy parafianie wywiązali się ze
swego obowiaązku, ale jest to już kwestia ich kato-
lickiego sumienia.

Dziękujemy również wszystkim zbiorowym ofia-
Todawcom, rciędzy innymi z Kręgu Kościoła Dorno-
w-ego, Spółce ,,al'ZA", Różom Matek: 1, 5, 20, 26 i
53 ze Smigla, wsi Bruszczerł"o oraz Społecznemu Ko*
mitetowi Wodociągowp"nia wsi Bruszczewo, paj:afia-
na?r! z parafii śv,r. Stanisława Kostki w Śmigiu i in-
nych paiafli za złożemie ofiary. Szczególne podzięko-
wania kiertrjemy pod adresem dzieci przystępują-
cych cio I Komunii św. w 1993 r., które pomimo nie-
kiedy trudnej sytuacji finansowej sr,voich rodziców
róvrnież złożyły ofiarę na nasz -"vspólny cel.

Dziękujemy za okazaną życzliwość i pomoc Panu
Romanowi Łęczyńskiemu za bezinteresovune wydru-
kowanie okolicznościowych podziękowań, Kierownic-
twu i Pracownikom Zakładu Gospodarki Kornunal-
nej i Mieszkaniowej w Śmigiu, Chórowi Kościelne-
mu, Orkiestrze Dętej Ochotrriczej Straży Pożarnej v,z

Śmiglu i Para-fialnemu Zespołoł_rri Wo}<a].nenlu za zor-
ganizowanie koncertu kolęd, Ze:polor,,i Li.oie-łaczemu

,,}iain:oni&", a in?,kże panom nTojciec}ro",vi Pelccwi i
Władyeławcv;i Szczer'oalołvi.

}Tie rł-sządzie T{c*iitet spi il"ał l:l:ę z rvłaścivz;rm
zrczl;:niei:lem, s_.,,-,,ojej spcłe:zl:cj prac:{" i'ił_jhardziej
zaskpczyŁa nas decyzj a Zarządu l\{iasta i Gminy w

457.95s.2s0,*

w starl.ch zł

.i01.096.900,-

131.401.100,-
2 80.6 95.800,-

11.0 00.000,-
269.695.800,-

11.184.600,-

10.39B.000,--

8.000.000,-

600.000,-

12,605,000,-_

10, ].40.000. __-

2 ]"6.500,--

80.000,--
14.50CI,-

2.

ó,

+.

5.

6.

o

R, a z e m: 454.535"508,* Śmiglu, który odpov",iadając na naszą ploślrę c do-



tację pismcm z d,nia 6 k-ł-ietnia 1994 r, oclnro.,ł,ił riairr
pomocy motyrvując to oficjalnie trudną sytuacją fi-
nansową Gminy. Pozostarł,iamy tę sprawę bez ko-
mentarza.

Kończąc niniejsze sprarłrozdanie należy zaznaczyć,
że nie wszystkie p]:ace w naszym kościele farnym
zostały rvykonane.

Do najrvażłiejszych z nich nalezą jeszcze:

1) nap]]a\,va okrągłych okien r*ritrażo..v,r,,cir v/ po-
mieszczeniu miecha olganowego na rvież;-,

2) naprawa rvitraz,v rł, kondygnacji pod zegafern o-

raz pozostałych kl,,,atel okiennych a I1 kond;,gna*
cji wieży (według szczegółowych ustaleń z §-y-
konarvcą),

3) naplawa i konserrvacja (środkiem Ccean 44i)
drewnianych żaiuzji w gornej kondygnacji wieży
oraz zabezpieczenie ich od wewnątrz siatkami,

4) wykonanie oiv,olu wenty}acyjnego w drzlviach
wejściowych do porłieszczeń miecha o]]gano\Ąiego,

5) rvyspoinowanie od zewnątrz elewacji cegian"vch
wieży oraz napra\ł,a tynkor,v.

Ponadto zgodnie z przepisami lrowego prawa bu-
dcwlanego należy co roku przeplołvadzać przegląd
stanu tchnicznego kościoła z udziałem osoiry posi.a-

dającej odporł,iednie uprarł,nienia budowlane oraz za-
łożyc książkę obiektu, do ktorej ivpisyrvane będą na

bieżąco wszelkie uwagi,

Korzystając z okazii zabcwią,zani jesteśmy zaa-
pelov,ac do wszystkicjr katolikolv Snligla i najbiiz-
szej okolicy. Iiczęszcza;ąc do naszych śvrląiyń nie za-
pominajm5z o kościele ś-w. Wita, Ten unik;rlny §,

Wielkopolsce drelł,niany kościołek dosłorr, nie rozpa-
da się na naszych oczach. Potrzelcuje gu,ałtorvnie po-
mocy od mieszkańców obu śmigie}skich parafii po-

nreważ znajduje się na r,spóin.vm cmentalzu grze-

balnym. Jezeli dopuścimy do tego, że ta staroz_vtna

świątynia, macierzysta dia naszego kościoia iarnegu,

ulegnie zniszczeniu to my, a nie kto inny i:ędziemy
ponosić za to odpowiedziainośc rvobec rrastępnych po-

koleń Ziemi Smigielskiej.

Społeczny Komitet Remontu Kościoła iłarnego lv
Smiglu składa szczególne podziękor,vanre ks. Proj:osz-
czowi Stefanowi Dudziakowl oTaz księżom ,wikaryilr

tutejszej parafii za słow-a modlitw-y i lvsparcia du-
chowe. Wszytkich ofiarodawców i iudzi nam życzlt-
rvych, którzy pozostali z nami w tym trudnyrn dzie-
lc budowania ,,do końca" polecamy ni,eustannej ople-
ce Patronki naszego kościoła - Najślviętszej Marii
Pannie Wniebowziętej, życząc im jednocześnie obii-
tych łask Boz;rch oraz składając raz jeszcze staiopo1-
skie ,,Bóg zapłać",
Śrnigel, dnia 26 iistopada 1995 rcku.

Społeczny Kornitet 
TffiTJir"ościoła 

Farnego

@€ &

W dniu 30,11.1995 I., na ostainim zebraniu Spo-
łecznego Komitetu Rernontu Kościoła z udziałem
ks, proboszcza Stefana Dudziaka postanowiono
rniedzy innymi.:
1) y,y5zczegillnione w whł, spralvozdaniu materia-

ł_,v (dacho-wkę oraz drervniane i sta],owe elemen-
łep: zdaulczo-odbiolt,zym na lzecz parafii farnej;

ż'i pozostałą gotórvkę zebraną przez Komitet prze-
kazaó na notlotlvolzone konto tejże parafii w
Ranku Spółdzielcz),m \\- Srrrigiu z pTzęz,]ac7,e-

niem na pokrycie dalszych, niezbędnł-ch kosz-
tow remontu kościoła farnego wzgiędrrie kościoła
p.w, śr,v" Wita;

3) nateriał;, dok,.imentujące ciziałalność Komitetu
zostaną uporządkor,vane, zaopatrzone w stosor,viry
v,,ykaz i przekazane rio alchir,vum parafialnego
(do k. 1995 r.)

Na zai.lonczerlie przet,,ociniczący p. Władysław
Krar,vczyk podziękcvi,ał rvszystkim członkom Komt-
tetu za zaanga"żow,anie i clł,,ocną r,vspoipracę. Szczele
słorva podziękolł,ania złożył równiez ks. proboszcz,
któr,v jednocześnie 11,ylaził nadzieję na dalszą, po-
moc społeczeństwa iniasta i grniny Smigiel w konty-
nuolł,aniu koni.ecznych prac remontowy,ch obu ws-
pomnianych zabytków sakrainych.
Na t_vm działainość społecznego komitetu remontu,
rv podanvm ponizej składzie zakończyła stę.

Społecznego
lv śrniglu

Załącznrk lir 1

do spra.,łrozdania S.K.R.K.F
w Śrniglu (1.09.92 - 26.11.95

§kład
Komićettł Remontu Kościoła Farnego

Przer,r"odniczący Wiadysła1,1, Kralvcz5rk
Zastępca Prze.łodrl . Ęenr,vk i{otecki

Sekretarz Erva Kopczyńska

Skarbnik Rrcnisłarv Waligórski

Człorrkoivie Prezydium ks" Siefan Dudziak
V/ojciech Ciesielski
Wrtold Omieczyński

czicnkorł,ie konlitetu stefania Gronowska
},{aria Półrolniczak
tr'ranciszek kamieniarz
}łazimierz I{iciński
Jarosłalv Kopczyirski

I Szczeparr Perekietka
_\,T;.rek Ratajczak
\,iarian Szl.manowski
Franclszek Sz;rrnański

TaC.eusz Warł,rzynorvski
Zdzisłar,v Ziegler


