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Kw§§ §ffis§e ffieffiY"*u
...ocib;lia się 30 iistopad,a 1995 r. Obecnych Łyłł 23

radr _,vc!r, nieobełriv Jan Fietrzł"k.

{i F§,gYsiljil§ i}{}i",S§iEJ \F/ AE-isT;ŁĄŁt§
Gló-;n;.,m tematem sesji była.. cegielrria -w i}rz,lr-

siecs Pc]:,]<iej, a kci:j.;retilii-: czy r,półke tja}RĄL
PCLS!'rA .ł Calsz;.:m cirrgu jest zaiirieresowana je;
kirpncm od rvlaścicieia J. Frąckowiaka (wraz z przy-
jęcirrł na sie}rie jego zadłużenia wobec gminy)? In*
icl:.:rcję na ten ternat złażył meneger firmy Piotr
-tol:-qi. Z lego wypo,łiedzi jak i odpowiedzi n.a liczne
p1,,tania radnych wynika że:

i. Fi;,tr"ra jesi spółką akc;-jną, ko,nerc;rjną - a nie
char;,;13fy,ul,ną - i bez zagwaranto,łani,a profi,tu, zys-
ku, nie moze być lr}o,,n/y o ;akichkoiwiek nakłaCirch.
Stąd każde działanie nrusi być poprzedzolle analiea*
tni ekonomicznymi.
ż. il,.lą spólki jest st-worze;:ie -w Przysiece ]]oT,,e;.,
novncczesnego zakładu, rv który trzeba i:ędzie zain-
v, e lto.,.vać kilkaCzie siąt rnilionó-w marek.

3, Ceiem jest produkcja cegły kiinkierorł,ej. Wynikl
pier.r,zszych badań próbek giiny (z 40 metrów od-
r,viertów) przeprcrł,adzonych l,r Hc],andii są jedtrak
i,e!j:)t],,,ń/ne - 

giina wypala się na zÓlio i rózo".,vc a

::ie r:a czerluorro. Powtórne badania, ,or stosc.r;ku clr
2 z 4 cdvłiertów potłt,ierdzają wyniki pierrvszego.
,+. :;1.1 iej chvlili BORAL przeprorvadza analizy ryłr-
i1,1iil:e (Fcznań i ościenne lvoje-łództ,ła, na 20 lat) ta
zapotrzelrowanie pustaka ceramicznego, ale jest to
zupełna zrriana zanrierzeń firnry. Gl1;.by doszło d_c

prcclukcji pustaków, to na}eży się liczyć z opóźnie-
i:iert .,vziostu nakładóvz inwestycyjnych, griyż pod-
sta-,ł,ov.ią produkcją BCRALA jest kiinkier. Drcyzje
rv tej sprarvie zapadną w Austraiii -- siedzi}:ie spół-
ki.
5. O tyrn czy BORAL będzie nadai zainteresorvany
kupr:em cegielni, zadecydują rrajbiizsze tygcdlrie.
6 'Znaczne obniżenie korrdycji finansowej i tecil::i-
cznej zakładu nikomu nie v,yjdzie na dobre i nje na-
ieży dzialac radykalnie.
7. }ia,jbardziej pesymistyczrrym rą,ariantem jesi
,;;stizvlaanie produkcji. Pol,",staną oibrzyri,ic stl,ai.,-
(por!atki, płace) i jest rzeczą nienroz}iwą, 'i;yśm;,, prz,,.-
jęti stcjący zakład. Nie zaczynalibyś:r.y od zera, ł;j:
cd rtiriusa! Proces likwidacji tr.ła zazr,,5cząj letł.
Co z tym fantem dalej zrobimy? spytał jeden z rari-
nych łv punkcie wolne głosy i -,łnioski. Jed.ni r:cl:rlj_

}:yli za tym, bv czekać na ostateczne riario,,,,;j,.-]i-,

Eclalu, a z dłużnikiem rozmawiać ('lio jeśii gc *ila-
lvi;,ł:y, to nie będziemy mieli ani złotórł,iii, a k'co 1u-

dzion: da pracę?). Ktoś z radnych zauvłażył, że umc-
wa z właścicielem była niereal::a i nie ma on iea].-
ności ,,vywiązania się i pod tym kątem tez łr,inr:iśm:l,

się do tej rozr:rovry prz3rgotor,vać. Diudzy stw,ierdzi-
ii, :: rcz*:c.,",,s nic lli: cili i i_,triviciriśm;. rvystąpić o
spłaię zaili:,żenia za !93l, rok. W kl,,ncu padł wnio-
sek: nad"ać kiauzulę :-.,,ykcnalności .,1llo-,vi nr,.terialne-
illi (co jest lór,,rnoznaczne z wejścierrr c]"o cegielni ko-
;r:clnika). 1, 1 larirrych 'ayŁo ,,za", nikt - ;crzeciw a
12 .;r,strzyrnało się oii głosu. Vriniosek przeszedł.

lŁE EŁTBh§i§ERgG}Vi, IŁE PRZE':;'CD}*,ICZ,ŁCEJ?

trr-iC jęto uchrł aiy vl spra.*,ie rlr n;q:,odz.-nia
pensji 'burmistrza, S",.vego czasu Racia uch.;-aliła b.rr-
mistrzcr*ri pensję v,z,;,rysokości pięcioklcinego ilt,ze-
ciętnego li.iJyInagicdzenia ..r; gospodarce uspo:ec::_,,o_
nej, co vryncsiłcby obeci:ie około 4C siar_ych niilo-
nó","v brutto. Uchr.-ały tej jednak nie l.,-vkonv§-ai]o.
Vf,r,-cir-w;1,,cila to kcrisja re,.,,"izyjna i ,,iemat" z::,alLezł

się ii. norządl<u obt,ad sesji. I;urrnis'Lrz Jerz,v Cieśla
oiicjainie zgłosił. że i:ie będ.zre rościł pretensji io
:,:i]3i), ri r,:j,,,,i:alia i prosii radnych o plzyjęcic pi,o-
pcz;,,cji Zatządl rrrówiącej nie okroi::cści średniej
płac;.- w pl,zedsię'bicrst-wach, ale średniej płacy pra-
co-,łników urzędił gn:iny.,,IJtrzymyv",anie krotności
doprclł.,ad_zi do absuiciu. Społeczeństlł,o docłiodów nie
ma, a średnia rośnie. Chcę }:yć trakto,uvany jak każdy
prac cr,.,,nik urzę dti ". Po ci j ęio ciro,,ie uch-wał,r. l{a j pier,,v
o pTzlzn&Tliu burrristrzov,li pensji do 30 lvrześnia br.
v; rvysokości 2.6E3,20 zł. 'ł--rutto (rvysokość poprzed-
niegc rvynagrodzenia skorygcł.zaną no.,łrymi tabelami
płac), a następi:ie, z dnietn 1.10.bi., kwoię tą pod-
wyzszono (jak wszys'rkim pracołvnikom buciżetówki)
o 100i,l. Ojrecna pensja Burmistrza Miasta i Gminy
Smlgiel bruiio wynosi 2.95B,75 zł, (netto 2.029,0;).
Za pcdjęciem uc}r.,.iąły ',:yło 21 radnych, przeciw -niki, drvóch v,lstrz_.:irało się cd głosu.

Odnośnie r.,,ynagrcdzei,lia prze"w,odniczącej Rady
Urszuii Ranlre ustosutikowa.ła się komisja rervizyjna
k'ióra zapiopor:oi.,,ała pozstavzić trzykrotność najniż-
3zt,ijo \r/ynagrodzenia, a -wsti,zymać miesięczny ry-
czali pieniężny za używanie rłzłasnego samochodu o-
:;ci:c-,,.,e3o c{o celów słuzbor,,rych. Za uchwałą o
i,ri:iizymaniu było 17 radnych, przeciw - 2, a 4 się
lł,sirzytnało.

ffi,ĘZYGi{Ał§fl, fiBlvoŁANlA, PowoŁANIA -

Zrio,n,elizo.,v,ątia itstawa o samorządzie terytorial-
131;1t /qe,l3mrlia,łe§r o niej rv poprzednim numerzł)
r:ie pozwela csobie spoza rady być członkiem komi,-
:;i lerl-:z;,.;cj, -rillej sytuacji, przy jednym głosie
-rvstrzymującym, odwol,di,.o z placy w komisji Stani-
sł:rr,vę War,uiizyno-wską.

ijrzewoCn,iczący tej koniisjr ria członka komisji za-
picpoi]o,łŁjł radnego Parł,ła Górznego. W tajnym gło-
sowelniit otrz_vmał an 2ż głos;.. Urszulę Ratlke -.i-



WiTRYNA SMIGIBLSKA

z\Ąliązku ze złożoną rezygnacją odwołano z członka
(i prze.:loCniczącego) komisji regulaminowo statuto-
wej i finatl,s,owo-gospcCarczej. W jej miejsce do kc-
misji regulartinowo-statutowej wybi:ano Marka Ra-
tajczaka (na przer,,",odniczącego członkowie komisji
ze Swego grona yl,;.;fulaii P. GÓrznego) a na członka
komisji finansol,;o-gospodarcze-i v;ylbr:.no Henrvka
żaka.

INNE UCHWAŁY
W ttżytkow"anie bezpłatne (przy 3 głosach vistrz;,,..

muiącvch się) Kurkowemu Bract.łu Strzeieckienru
rv Śmigiu cCdano budynki byłej kręgieini (obecnie
krytej strzelnicy) i byłej strzałorł,ni (Całvniej KS
,,Pogoń" przy ul. Północnej) oraz teren sirzelnicy na-
por,vietrznej v,zraz z gruntami trwale ziviązanvini z
rvyżej wymienionymi obiektami.

Podjęto także uchwały rv spiawie pov,-ołania jed-
nostek bucizetowvcli i zakładow budżetowych, v,;pi,o-
wadzerlia clo planu dochodow i wydatków ciotacji ce-
lowych otaz zatwierdzono zmiany miejscowego pia-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Śmigiel (o tej ostatniej uchrvale w następnym riu-
merze).

WOLI{E GŁOSY I WNIOSKI

Postanor,viono:

- zotganizor,vać spotkanie z przedstarvicielami urzę-
du wojewodzkiego (rvydział komunikacji) i spe-
cjalistami od rr_łchu drogowego by usunąc zagro-
żenia w ruchu drogowym,

- zająć oficjaine stanowisko w spra-,r,ie ,,obrażają-
cych nas, radnych" publikacji prasowych,

- wyjaśnić sprau,y telefonizacji, a szczegóinie spo-
łecznego komitetu telefonizacji w Nietążl;o,,vie.

Postulowano też by uzyskiwane środki ze sprzedażv
nieruchomości i mieszkań przeznaczać na budor,vę clo-

::::::::-- *_-.-.ł,<..§.4lr §<F§^bĄ §-*-<l"-/-

tJrzqd Stanu Cglłżlnego u Śmźglu uprzejrruie za-
wźadalni.a, że w tutejszym IJrzędzie zwźqzek rnałżeń-
skź zalłarlź:
25 LISTOPADA br.
* pan Jarosłatl: kazżmżerz kudershi ze smolżc i pu,

nz Barbarq, Bqk z Koszanowa,

- Pan Przemgsłau Teśner z Wonieścig ż F,Jnź Bea-
ta słaąłińska z Ftości,ana.

kićrownik
Urzędu Stanu Cywilnego \'lr Smiglu

(-) źnż. Jerzg Ci.eśla

DZIECKA Z KĄPIELĄ
NIE WYLANIO

Zgodnie z postanowieniem ostatniej sesji Rady
},iiasta i G^:,i.i:v Srligie1 w sprawie telefonizacji, 6

grudnia odbyło się posiedzenie Prezydium Rady, na
ktcre zaproszono członkow Komisji Rewiz5,jnej, pre-
zydrum Spoiecznego Komitetu Telefonizacji Gmirry
3migie} i Społecznego Komitetu Telefonizacji Wsi
}Tietązkor,vo. W posiedzeniu uczestniczyli też brlr-
m_istrz Jerzy Cieśla i sekretarz Urzędu Wanda Jaku-
bowska,

Na główne pl,tanie: czy komitet telefonizacji w Nie_
tązkowie zosŁał, rozwiązany nieprawnie - nie znaje-
ziono odporł,iedzi. Członkor,vie prezydium komitetu
telefonizacji twierdzili. ze samolząd r,viejski, podej-
mu.jąc 28 lipca br. uchrvałę w sprawie rezyg*acji
wnioskodawcow z teiefonizacji wsi l{ietązi<owo (któ-
rei § 6 brzmi: ,,Po wykonaniu uchwały rozwiązuje
się Społeczny Komitet Telefonizac;i v,/ Nietążko-
lvie"), tenże kornitet tozwiązał. Ale wówczas cztety
osob-,: nadal chciały telefon, więc komitet rlie mógł
zostać rozrł,iążany - stwierdza przedstawicie1 lviej-
sliiego komitetu. Uchwała mowi o rezygnacji nriesz-
kańców, nie wymieniając te 4 osoby replilruje
przedstav;iciel prez,ydium kom, telefonizacji.

Fo dłuższej wymianie zdań. przewodniczący spo-
łecznego komitetu teiefonizacji Andrzej Słodzinka
zadał pytanie wprost: o co tutaj chodzi? A chodzi
o to, że 14 mieszkańców Nietążkowa, którzy pierwot-
nie z teleforru zrezygnowali, teraz chcą go miec!

Zarorvno przewodnicząca Rady Urszula Ranke jak i
ilurmistrz Jerzy CieśIa apelowali do prezydium kom.
telefonizacji, by tym, co chcą miec teiefon, umożIi-
wić jego instalację i dać im wolę rł,płacania albo w
urzędzie, jak to czynią te cztery osoby, albo w Nie-
tąz}<owie, ,,Interes mamy wspólny, Wierzę vli mą*
drość i rozsądek. Ambicjami i honorem niczego siq
nie załatr,vi". Prezydium komitetu telefonizacji zaję-
ło rrastępujące stanowisko: ci z Nietążkowa, którzy
."vpłacają w gminie, wpłacać tam będą nadal. A ci,
lrtorzy teraz, po wcześniejszej lezygnacji, się włączą
(14 osób), też będą wpłacać w gminie. Ale o tym, na
jakich warunkach (odsetki! 

- H.Z.), zadecyduje ca-
l:y komitet telefonizacji a nie tyiko Prezydium komi-
tetu. ,,Od chętnych pieniądze będzierny przyjmorvac
i 1udzi krzywdzić nie będziemy. Dla nas najważniej-
si są iudzie, ktot:zy chcą teiefon" - argumento$/ano.

Tak więc, w czasie prawie że akademickich spo-
rorł, (kąpieli) o tym, czy komitet telefonizacji Nie-
tążkowa jest legalny czy nie, zatToszczono się o tych
(dzieci), którym te]efon jest potrzebny do pracy i
zYcia' 

Q, K,)
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v, pRAC ZeffiKĄ*U
15 listopad

Wspólnie z kor-nisją planowania przestrzenn-e_go

dokonano wyboru ofert;7 na opracowanie koncepcji
sieci kanalizacji Smigla i oczyszczalrri ściekólv v,, I{o-
szanowie wraz z dokumentacją techniczrrą na te in-
westycje. Przychylono się do wniosku Komisji, by
przyjąć ofertę firrr,y KOLEKTOR z Leszna, którą
reprezentuje p. Klemens Janiak. Przepro..vadzono z

nim wstępne negocjacje odnośnie ceny za wykonanie
uslugi i terminu jej realizacji.
A.nalizor,vano również pismo skierowane do Zarząr},l
przez adrł,okata p. Przymusa - w,łaściciela gruntu,
obok vlysypiska i projektowanej oczyszczalni odnoś-
nie zamiany gruntu i odszkodowania.

27 iistopad
Wra-z z prezesem Śmigielskiej Spółdzielni Y/yt-

wórczo-Handlowej p. Andrzejem Tomkowiakiem
analizowano sytuację prawną obiektów użytkowa-
nych przez Spółdzielnię: budynków ,,Ameryki" przy
u1. A. Mickiewicza, budynku przy u1. Jagiellońskiej
(sklep GAJA), byłej mieszalni pasz przy ui. J. Ki-
lińskiego i byłej rzeżni przy uI. Lipowej, Do przed-
stawionych propozycji Zarząd ustosunkuje się po

uzyskaniu opinii radcórv prałl,nych.

lVysłuchano rórł,ni.eż inforalacji preze-qa Banku
Spółdzielczego w Śmiglu p. Jerzego Wojciechowskie-
go. W;nrika z niej jednoznacznie, że i:alk śraigielski
jest w dobrej konclycji finansorł,ej i o srv: lokaty -wkłady możemy być spokcjni.

7 g-rudzień
Cmawiatio projekt trchwały o lolrainych inicja-

tywach gospodarczych, lttóry ma uporządlrow-ać i u-

systenratyzor,vać wszelkie oi.d_ci:.le inicja'lyrv.v o<inoś-

nie inw-estycji i relnontó,.ł i:,a terenie gmiiry. Głó"w-

rlą ideą projektov.ranej uchvlały jert ulaktyrł,nienie
iucncści. irn rł,ięcej zadeklaruje sit1 własnej pracy i
picrliedz;,. tl.rn łat-.viej ,.wejdzie się do planu".

Spośród czterecn złozonych ofert na placę w
ih;ędzie Stanu C,vr,,,i1,1:e.o l-; Srr-"iglu_ Z.atząd Eadzie
lriiasta i Gininy Snrigie} z::preponuje p. Tadeusza
llIarciaiaka, zarnj.eszkałego rl- Smigltł prz.v u}. J, Ki-
lińskiego. (Na stano,,visko zastęncv kieror,;nika USC
rada pcwołuje wskazanego przez Zarząd kand_vdata).

Zarząd, ziltwierdził cennlk za wynajeirr po:,iiesz-
czeń w Centrurn l{,ultury lv Sr,iglu na rok 1996.

Drukujemy go ocidzielnie.

Podjęto też uchwałę \:r' spla\vie ustaienia z-,,vlotu

lrosztó,ł za korzystani,e z kseiografu y., Urzędzie
MiG rv Smigiu. Za jedną c,tlhitkę fornratu A4 płacić
się bęrlzie Ą7 gtaszy, a forr"ratu A3 .. 50 groszy.

Zatząd, negatylvnie ustosunkolvał się do rvnioskólv
komitetu telelonizacji gntiny o dotac;ę rv rvysokości
150.000,00 złotych na dofinatrsowanie pt,orlaCzonej

inrvestycji i 20.000,00 złotych na pokr; cie koszto,;t,

rnanipuJ.acy jn,vclr.

Nie uwzględnił ró-łniez rł,rrio-,ku komitetu telefoni-
zacji r,.",si Eruszczewo.

Rczltażano możlii,vości zakupu aparatu do badań
USG dta szpitala i ośrodka zdrowia w Smiglu.

Ponadto wysłucltano bardzo szerokiej inforrnacji
kierownika ZGK1I,ł[, w Smigiu p. I{elrryka Skrzyp-
czaka odnośnie czynszów mieszkalnych i rlotly. Do

tych tematów pov.zrócimy. (H. z.)

§YŁ ,,K&ffi$EffiT IE§§EHffiY"
29 listopada br. w sali vłidowiskor,vej Cenirił:;,

Kultury w Śmiglu zorganizor,vano koncelt je:ie:rir"
pn. ,,Chopin w muzyce i poezji". Wykonawcami kon-
certu byli absol,ił,enci i uczniorT ie Fa-ńsil,,",olv€j Szi,:_o-

ł;y },{uzycznej I Stopnia w Kościan,ie.

W rrastrój muzyki Chopina wpiowadziła i prowadzi-
ła koncert dr lirystyna Wil{OWiCZ. i{ł:ncęrt ri-,:-
począł BARTOSZ HORDECKT rccytacją .,Zaczato,
\ń/anego fortepianu" * J, Zalączkovlskiego. Kun-
sztem gry na fortepialrie, l.risparriaie ivydob,r,i,iając
dźwięki: preludiów,,w,alców, rllazurkórv, nokturt:u i
polonezów Chopina popisyrł,aii się: ANNA :ASA;{,
AN}TA MEJSAK, MICHALiNA NOWAK, MACDA-
LE}"IA KACZOR, KRZySZTOF LlS, ZANETA PAw-
tAK. Koncert uświetni}i rórvnież: DOROTA MAe-
KOWIAK §piewając skomponowane przez Chopina

1,.ieślri ,,Życzente" wg sł. S. Witwickiego, ,,Sliczny
cilłcpir:c" v./g sł. E. Zaieskiego; ALEKSAI,TDRA
Ki-]ZDOT/ICZ recl.trrjąc ..Freludium cieszczolve" i
,,C|ici;in" oraz wsporiniar:y wcześniej Baitosz Hor-
ciecki iecvtlrjąc ,,Spotkanie z Chopinem" i ,,Mazuiek
Chopina".
§1-;§6n3l,.,:g,_l,i,. ,-- -inłc, _vcll artystt',w - 

przygoto'wail:
;:l3i i,id.ia F],a:,r:ii',ska, mgr }.farleila Łewancio-1vskł,

n-lgr Janina Perko,wli<a, r;lgl Kaiarzyna Ś,łiniar:ka,
prof. Aleksłlł;_dra iitrecht, Recytacje opracorvał Ja-
nusz Doclot a op]]aco\,Yani1, niuzyczne - dr Kr} stl-na

Winorvicz.
Scenogra.fię za.projekto-łała i l,vykonała Magdalena
D,vmalkorł,ska (CK Śrnigiel). Żałorvać mogą ci z Pań-
st,wa, którzy nie skorzystali z zeptoszenia.

(B,M,)



WITRYNA SMlGIELSKA

PASIE SOŁTVSA PRZVSIEKI POtSKIEtr
Jadąc do Przysieki Poiskiej na umówione spot-

1.,anie z sołtysem Panem Tadettszem Krzyzanołvskim
nie przylpuszczałam, że okaże się on osobą tak fascy-
nującą. Mało jest takich ludzi, więc tym bardziej
cieszę się, że mogłam kogoś takiego poznać.

Pan Krzyżanowski nie jest rodolł.itym nliesz].rat':cem
Frzvsieki, ale można powie Cziec, że prz.vlią137l,- Co
niei przez ",zasiedzenie", bo minęło 3tl,ż 20 ia"t jak się
tam przeprowadził z Leszna za spTawą swojej metł-
żonki Zoftl l{ozłowlkiej ,lracującej aktualnie r,,r kg,sie
biletorł,ej na dr,vorcu PKP i,l Kościanie, Pan iirzlrzą-
nowski pracr-rje r,v Oddziale Zasj.lania Elektlo-Enel-
gctycznego Poznań \Yschód jako cr;rsilcz,vt.lr .ła_siia-
nia. ale jak sam morii. nie czu;e się z pracą z.i,lą:li-
ny na t},le, żeby się rv niej lrdzielać dcdatkowo. lvli-
rno to szczyci się t_vm, że l",lszystkie slł,oje społecz-
ne funkcje (m.in. sołtysa) rvykcnuje w czasie ltrlo-
pów więc praca nigdv na tym nie iłcierpiała. Sołty-
sem jest już 6 lat. Nie ł:,__vł_v to łatwe lata, gdyz przy-
padły na szczegÓInie trudnv okLes rł, z-iciu 1,1,-si: pro-
blemy z cegielnią, podziałern tniędzv gninami.

Nie każda wieś rnoze się pcszczyció sołtvsem --
pasjonatenr, a p. Tadeusz Krzyzanorvski jest nierł,ąt-
piirvyni fanatł,kiern turlr5f_,yĘi. a przede .,rr521,s;lki1-1:

tur_vstyki kolarskiej. Od 24 1at nalezy do Polskie:,o
Tor,varzystr,,.a 'Iurystyki Krajoznaił,czej a od l!}83
roku prezesuje oddziałowi lv l.tościanie {jesi to 5 i<a-

dencja - najdłuzej rv historii tego oddziału).

Zaczęło się wszystko od rajdów pieszych, potei-}l
był pierwszJl ro\yer - 

pierwszy kupiony ]]o\,veT. uo
następne p. Krzyżanorł,ski składał juz sam. W cia.lri
tych ponad 20 lat przejechał tyle kilometrów, że jak
mółvi ,,kuia ziemska byłaby dookoła plzejechana". Z
żoną i dziećmi zwiedzili na rowerach pravrie caią
Polskę - w tym roku np. jechali wzdluż -ul,yblzeź,a

od Szczecina Co Gdańska. tsior-ą rrciział rł, lvielu raj-
dach m.in. w Ogólnopolskim Zlocie Turystów Ko-
larzy, w rajdech gcrskich, rajclzie clookoła Polski itp,
,,Zjechali" Pukorvine Tatrzańską, kielecczyznę, Bo-
ly Tucho1:l.;,tl, i_iór,v Stolci.,-e {ocz5lrł,,|ś"i": między in-
n},l:li). l{a pamiątkę zcstały setki wpisór,v ,v.ksią-
zeczkach PT Ti{. plakietkr i cudorvne wsłlononienia,
któr;"-ch mornź] słu.chac godzinali-li, , Pan Tadeusz
Krzyżanow-ski ala ."vspal:iałą parniqć i r"vrącz ,,zasy:
pa_ł" i-nnie nazl-"arni i opisei,n mielsc, kjóle ,,vlaz z zo-
ną zwiedzlł. Wierzcie rłi Czyte]nicy, iest czego za-
u,,lrościc l

r]';l:r K:L,zyżeno-,łski ;e.t łrie tl,ikc iii:zestnikiern
irnprez trriv:t_vcznrl,.-ch, ale rowniez ja,1<o prezes Cd*
dzlału PTTK iclr oiga.nizator.:m, Od.lt_rał rv K_ościanie
rv ubiegł5,m lol<u zorga_,nizował Ogtlinopols\<i Zipi
Przc;dorvnikórv Turyst_vki Koiarskiej (jeden z najiep-
szvch tł, historii t.vch zloio.,łl) 

- 
jerien z etapó.,v koń-

cz\-1 :-i.. .,-,- !]migii;, Crganizuje takie ińprezy ;akl
\f,iosna _i(ościańska, Rajd Rowerov.ly flg:i|u111li, Ęoś-
ciańska Jesień Turyst;,-czna.

Gdvb1,-m chciała szerzej 1-,rzedstawió,czytelnikom
osobę i rodzinę p, Klzyżanorł,skiego oba.łiam się ze
za j ę łabym c ałą,, Witrytlę ", ale ii]uszę wymie q1,9.,, qi}g..c_

pokrótce czym oprócz turystyki kolarskiej zajmował
i zajłiuje się on w czasie rvolnym. ,]est to: kajakar-
gtrłlo, ze8latstl,vo (rna patent żeglarza), sztr<utnict.lro,
narciarstrvo, fotografika i. rnajsterko.,vanie (miałanl
oka_zję podziwiać regał zrobiany pTzez niego, wypeł-
n ion__v o czywiście ksią żka"mi tur;rstygrrrnri r.

Pełrla podzir,vu dla ilości przejechan;lch kilorr:et-
i,nr,, zCoilytej r,ł, czasie wl,cieczeI< .viedz). opusżczem
rriieszkanie p. Tacleusza Ktzyżanorvskiego wyp€łnio.
ne ,,turystyką" i myślę sobie: a może ja też...?

M. D.

Otrzyrffielgśrny li§t...
Nawiązując do sprawozdania Społecznego Koini-

tetu Renowacji Kościoła Farnego chciałbym podzię-
kować Komitetowt, a zarazem ustostrnkorl",ac sic do
części tego sprawozdania.

W końcowym fragmencie komitet apeluje do .;;szyst-

kich katolików Smigla i okolicy o r,vsparcie ii.nan-
sowe dla ratowania kościoła św. Wita i jego otocze*
nia. Kościoł ten słuzy obu parafiom istrriejącym .ff

iv Śmrglu i obie parafie powinny się zatrosz cz,yć i
wspierać go finansowo. Kościół ten naprawdę rvy-
maga remontu.

Propontłję aby przy obrzędzie pogrzebo.wym zbie-

rane pieniądze do koszyka przez kościeinego przez-
naczl.ć na ten cel. Obecnie rodzina zmar.lego placi
parafii, a kościeiny dodatkolvo zhiera Ń kośzyk. U:
zyskane pieniądze z tego moze w niev,ie]kirĘ. stopniu
b5, pomogłv, ale z pewnością pomogą.

Zatem zwracam się do administracji kościoła św.
Wita jak i wspomnianego Komitetu o wzięcie mojej
ilrcpczycji pod uw-agę oraz do całei społeczności ka-
tolickiej Śmigla i o1<o1icy o rvsparcie finansowe w tej
splarł,,ie, ab}l 1o co uratujem;r, służyło jeszcze ptzez
długie 1ata nie tylk6 riam, ale i późniejszym pokole-
nion.

Bronisłalv §korupiński



lVITRYNA ŚMIGIELSKA

W TYeffi §KŁ§pACffi § F§ffiffieCffi
SKLEP

SPoŻYwcZo-},{oNoPoLOWO-PRZEMYSŁO w Y
W. BEISSERT

I{arnin 37

Czynny: poni.erjziałek - piątek w godz. 10.00-i3.00;
soboty 9.00--16.00.

Poleca: cytrusy, galanterię czekoladową, mali, pier-
niki, przetwory rybne.

l

SKL EP SPOZY\I/C Zo -PRZEMYSŁOWY
ZOFIA SZYMAŃSKA

Karśnice 79

Czynny: poniedziałek - sobota w godz. 8.00-18.00.
Poleca: owoce cytrusowe, pieczywo, ciasta, słodycze.
W sprzedaży przedświątecznej żywe karpie.

SKLEP SPOZYWC ZO-PRZEMYSŁOWY
RYSZARD WIELIŃSKI

Koszanowo. ul. Wierzbowa 40

Poleca: słodycze, owoce, napoje.

SKL EP SPoZYwc Zo -PRZETiiYSŁowY
ANDRZEJ KOŻLIK

Śmigiel, uI. T. Kościuszki 35

Czynny: poniedziałek - piątek 6,00-20.00; soboty
6.00-14.00; niedziele 10.00-14.00. Poleca: szeroką
ofertę słodyczy w opakowaniach świątecznych, owo-
ce cytlusowe, zestawy upominkowe.

FIRMA HANDLOWA
JERZY WALKOWSKI

Machcin
Sklep czynny: poniedziałek - piątek w godzinac}r

8.00-12.30 i 15.00-1B.30; soboty 8.00-12.00
i 15.00-1B.00.

Poleca: owoce cytrusovr'e, słodycze.

:,:::::::""::::::::::::::"::::":",-:::"-""""*
SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY
s.c. B. SICZYŃSKA M. N{AKOWSKA

Śmigiel, ul, Orzeszkowej 3

Czynny: poniedziałek - piątek w godz. 6.00-18.0C;
soboty 6.00-16.00; niedziele 10.30-13.30.

Poleca: owoce cytrusowe, szeroki asortyment słody-
czy. Niskie ceny!

SKLEP SPOZYWCZC-PR Z El,,,1Y SŁC$,IY
LUCYNA KASPERSłiA

Morownica 42

Cz1,1,rry piąte}, 
- soboie w grdz. E.,,1lj- i7"ul)

Fcieca: czekoiady Goplarra i 1Vedel, owoce cytruso-
\Ą;eJ azampany.

PRZEDSIĘBIoRSTwo IiA_\DLoiĘc-USŁUGoWil
,,ZYGMUl{T"s,c.

ZYGMUNT KONIECZNY
Mororvnica ż0

Oferuje; super koi-lcei:tlaty 100/o takich irrrn jak:
DOLPASZ (\Ą'rocłalł), ;\RiiA (Poznań) oraz pasze
granulowane i sypkie produko,lvarje pizez DOLPASZ
i ARi(Ę; plelrtix_,y ciia trzody i bydła; oiręby, na-_łvozy
płynne firm.v EKOROL (Poznari). Przy zakupie po-
wyżej tony bezpłatny transpc,rt do zagrcdy roiilika.

Firma cz},ilna od łana do ,wieczora.

PRZEDSIĘBioRSTWC \x,rI ELo3RAj!Zo.,r,IE
,,A R E S"

N,{ARIAN ZDZ,IABEK
Śmigiel. u].. Sz}<o],na 8

Czynny: poniedziałck- piątek 1y godz. 10.00-i?,00;
soboty 9.00-13.00

Poleca: kosnretyki ,środki czystości. W sprzedaży
przedświątec zrre j : koi,nplety kostnetykórv.

SKLEP WIELCFRA\IZO l'iY
,,A S T R A"

ZDZlsŁAw BERTiiCLD
Śmigiel, ul. Jagiellońska 9

Czyrrny: poniedziałek - piątek lv godz. 8.00 - 13.00;
soboty B.00--12,00; niedzieie 10.00-12.00.

Fcleca: pIasę, kwiaty, zegary, radior,ragnetofonr-. ka-
,,-_:ety, kosmetyki. §V spłzettaży płzedśw-iąteczne j : cho-
inki .ozioby i karty śr,ł,iąteczne, gwiazdy betiejem-
skle, uporninki.

EXPORT - IniT.-OR:i]. }IANDEL - USŁUGI
Ai\DRZEJ BOBOI,'/SKI

Nowawieś
Slłlcp czynny: poniedziałek - sobota 7.00-20.00.
Foleca: słod.ycze, o$"rcce cytILlscwe, szeroki asort1--
ment spożylĄ/czy i przem_vl;łorł,y.

}łajtarisz_v o1ej Iniany!

§ W§TffiVNĘ

s



\i,, 1TRYNA śMIGIELsKA

K#P§§ffi &§ffieK€Y.§Nffi §#W&KY
SKLEP SPOZYWC ZO-PRZEMYSŁOWY

TERESA FOREMSKA
Bro;r i]<o-+rc " 

"u1. ł,,{orolr,,ll ick a 22

Cz;,-rrn;;: poniecizialek -- iilątek ,,v gotlz. 9.00-i6.00;
soboty 9.00-i4.00.

Poleca: wędliny, słodycze, owoce cytrusowe.

SKL]]P SPCZYWCZC- pR ZjrMY SŁOWY
E. i G. NADotstIIK

Bronikorvo
Czynny: poni.edziałek 

- sobota. ,"v god.z. 8.00-20.00;
niedziele 12.00- -],9.00.

Foleca: słociycze, o\,voce cytrusowe, Iyby, szanipariy.

PRZEDSi jr]BtoRSTwo I{A}.IDLOWE
ZBiG|iIIŁlV CFIL|])AKĄ.SmigicJ, u]. \Yoina 6

Bucz, ul. Kasztanołva 2

Poleca: opał w pełirym asortymencie, pasze, środki
ochrony roślin, nawozy.

Z AI<Ł AD F, OTOGRAF I CZ NY
,,F o T o-E L F",
JERZY MARCi}.TTAK

Śrr,rigiel, uI. T. Kościuszki 6
Czynny: poniedziałek - piątek w godz. 10.00-i7.00;

soboty 10.00-i3,00.
Foleca: film5r, apalaty fotograficzne, videoiilmorł,a-
nie, zdjęcia reportazolłre i z imprez okoljczncścio-
wych.

SiiLEP WiELCERAIdZOWY
,,D o R o T A"

Smigiel, pl. Rozstrzelanych 21

Czynny: poniedziałek - piątek w godz. 10.00-18.00;
soboty 10.00-13.00.

Poleca: kreacje s5rlwestror,ve, dodatki, bizuterię.

SKLEP SPOZYWC Za -PP.ZEI{}aSŁCY/Y
,,D W Ó.r x A" s.c.

SI{E|LA - TOMASIr<
Stare Bojan6l"/o, ul. Głó,wna ;i,la

Czynny: poniedziałek - sobota r,ł, gotiz. 7.0i)-:20.00;
rriedziele 12.30_-20.00" Poleca x,ęcili::i-7, słodycze,
pierniki, zaba.,vki, ohu,wie tekstylne.
}V przedśw,iąteeznej sprzedaży karpie,
,

§M§G§ffiŁsKĄ

PPtIIl s.c. ,. G I _\I"

;i"_:igiel, p1. Wojska Polskiego 11

jriii;i]]]uje}:-.r l'.T. klientó,w. ze rv okresie śr,,.iąt bo-
zot:.arodi:e, .ł,,i,c-:]oi;.,orocz.:-..-łh 1\oc.ty Skiep Mono-
pcior;;r,- ,,'.,ili" bqdzle cIJnny 24.12, acl 9.CJ--iB.00
(!Vigiiia), !;i;.i7. cd 10.0C-:]4.00 {1 śi,viętt-l), 1'i:"11. od
9.00-23.00 (ii ;:,*iętc), 3i.i2. od :.ł0-24.ał (Si.lwes-
te r), 1,01. ;ci i2.00 --23.0C (}io,"vy R:k).
Dla posiaCaczl, kart s|ałego klierita "lpecjaine upo-
minki

SKLEP SFCZ Y \ii C?,f:)-}iRZ }jMYSŁC v/Y
AGATA S}:,3RACI{I\

Giińsko
Czynmy: cociziennie w 8. 3,00-1i.{j0 i 15,00-1e"00.
Poieca: słoi;",cze, ry-by, c.i,oce cy,iruso-;e.

SKI,EP SPOZYWCZO-PRZtrMYSŁOWY
]:,,,IARiA GRUŁ]SKA
Po],adowo 46

P*j,oea: szeicki ascrtynrent sżadyczy - rór,vnież w
opakoii,,aniach ślł,iątecznycir, upol-ninki, ołvoce cytru-
sow€, rlapoje. IV sprzedaży przeclśw,iątecznej pieczy-
\,, o na zamówienie.

SKLtrP SPOZYWC Z)-PRZE\,ĘYSŁOWY
TERESA i JoZEi, SZAV/nRDAK

Nietążkowo, ul. Leśna 36A
Czynny: poniedzie_łek - sobota rv godz. 7.00:14.00
i 17.00-2i.00; niedziele 15.00-21.00.
Poleca: słodycze, owoce cytrusov,le, przetwory rybne.

PRZtrDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-PRODUKCYJNE ,,R E D E N"

ROMAN I{IJAKI
Przysieka Polska 50

Czyrrne: poniedziałek - piątek w godz, 8.00-20,00;
soboty B.00-19.00.

Foleca: słoclycze, olvoce cytrusrrw-e. paczki świątecz-
ne, ryby.

SKLEP SPOZYWCZO--PRZEMYSŁOWY
KRYS!]YNA SAMOL

Spłar,vie 55

Cz_vnny: poniedziałek - piątek \",/ godz. 10.00-16.00;
sobotv 10.00 --14.00.

Foleca: słod;rq7g, zabawki, owcce cytrusowe, napoje,
r"vby, szanrpa.ny.



V,/ I T fi Y N A ś -lł r c I iI L § K A

TW KWffi§§u e§ffi,eKffiY#ruffi §ffiąweRY
DGl,i tji"NDLOWY

,,DW UDZ IESTKA"
art. spoży,;vcztr-przemysłowe

"IAli §TTAJ,ZEK i spółka
l;arigi:l, pi. Rczstrzelan},ch 20

Ce3,p.-,," ilc::i"edziaiik ** piątek rv godz. 6.00-20.tJ0;
*"oboiy 6.00-1B.i_j0. tr3c}.eca: słodycze, czekolad,ov;e
gwiazo_orki, kaie;rciarze adwentowe, szeroki asorty-
m.ent artykułów spożywczych.

SKLEP OGOLI.TOSPOŻYWCZY
ilIAREK WALKIEWICZ

Stare Bojancwo, ul. Główna 29

Foleca: słodycze w szerokim asortymencie, zestawy
uporninkć-ł, o\voce cytruso"we, żywe karpie.

KioSK ,,R IJ c H"
AN}TA Kol,iiECZNA
Śmigiel, ul. Szkolna

Cz3,611r, codziennie rv godz. 6.00-i5.00.
tsoleca: prasę coCzieriną, t,§godnlki, kosmetyki, karty
śłviąteczne.

S_TiLEP oGÓLNoSPoZY\vcZY
LaNG]I\TA RYCI{ŁA

Sn:igiel, ui. Kilińskiego 18

Czyrrny: poniedzi,ałek - piątek w- godz. 6.00-19.00;
soboty 6.00-13.00; niedzi.e}e i0.00-i3.00.

Poleca; pierniczki, czekolady, gwiazdorki z czekola-
dy, ov;oce cytrusowe, szy:rkę iv puszce, mak, }:ombo-
niery.
§zynka, ryby, słodycze w śrą,iątecznych opakov;a-
niach.

SKLpF SPOZY\ą/CZc-PRZEMYSŁOWY
ROLERT ANDR,ZEJCZAK

łYonieść 78
Cz3.n.y, poniedziałek - sobota w godz. 9.00--17.00.
i}oleca: słodycze, owoce cytrusowe, pierniki, cz€kcla-
d_1. §11,,ią|6g7ne, szampany.

SKLEP SPcZY\i/CZO-PRZE},{YSŁOW,Y
ANI{A HALAS

Śmigiel. p1. V/ojska Poiskiego 13

Czynny: poniedziałek -. piątek w godz. 6.00-18.00;
soboty 6.00-14.00; niedziele 9,00-13.00. Foleca:
czekolady, pierniki, czekoladowe gwiazdory, napoje.
l)ffiooooooooom@oooooooooooocooocoooooccoooooooooooooooocc@ocoo@coooooooo

SKLEP triR,MoWY
,,G o P L A N A"

Śmigiel, p1. Rozstrzelanych 24

Czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-22.00;
soboty 9.00-13,00 i 15.00-22.00; niedz. 9.00-13.00
Poleca: szeroki wybór słodyczy, alkoho}e w tym
szanpatly, wina, paczki świąteczrie.

SKLEP SPoZYWCZO-I\{IĘSNO-PRZEMYSŁOWY
B. E. LEWANDOWSCY

Czacz
Poleca: mięsa, wędliny, słodycze, napoje, art. gospo-
darstwa dornowego. W sprzedaży przedświątecznej:

SKLEP SPOZYWCZO-PRZ.EMYSł,OWY
MIROSŁAWA SZKUDLARCZYK

Zegrowko, ul. Popizeczrra 10

Czynrry: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-16.00;
soboty 10.00-14.00. Poleca: ryby, bakalie. czekolady,
zabawki.

I,,WITRVNĘ SNIIIGIELSKĄ"

KoMIJl]IKAT
I}rzewodnicząca Rariy Miasta i Gr::::n_v Srnlgiel jJr-

szula Ranke inforrnuje, ze intele§.'inró§ pIz}-jil-Iu.jL,

w biurze Rady (tJrząd MiG Srnigiel, plac Y"ojska-

Polskiego, pokój nr 7) w pcrriedziałki w goizilracil
10.00-i6.00 i irod;, r,; godzinach !}.00**12.C0,

@@§

NASTĘPNY NUMER 11 STYCZNIA 1996 r.

U w a g a!
oD !.996 ROKU PoDNosIMY CENĘ

I OGŁO§ZENIA o 10 GR ZA
REKLAMY

cMr.
Redakcja

Dorabianie lrluczy samochodowych, patentowych,
ostrzenie noży - 64-030 Śmigiel, ul. Lipowa 6

§przedam klacz dwuletnią - pełne pochodzenie

" SĄcZKo\Mo 10

ą,-/<a,,,% * § ą.-.a/-ecł-3
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WIT11 YNA ŚMIGIELSKA

45, ż5,5 LAT
W MEBIARSKIEI SPOŁDZIELI{i PRACY W SMIGLU
2 grudnia b]:,, \,,, sali wido-r,,,iskorvej CK r-, Snlg-

iu, odb.lła się niezlvykle miła, *-oprzerizona Msza św.
r-,, kcściele farn-,;r-n. ur.oczystośc: 45 1ecia NIeblar;kiej
Spółd.zielni Pracv l.,, Smigiu, V/ uroczystości ur:zest-
niczrrło około 200 osólr - rerrcistórv, enery'ióvr : pra-
cowników spo,ldzielni. Wśród zaproszonych gości m.
in. b5l|i; bu,rmistrz inż. Jerzy Cieśia, przewodnicząca
Rady Llrszula Ranke, ks. proboszcz Stefan Duclziak.
d-yrektor firmy SEKPOL z Leszła dr i.nz. Eugeniusz
Hrysiak. §zczególnie serdecznie powitano (cklaska-
mi, kv,,iataiłi i upomir:kami) załozycieli i pierwszyclr
pracowników : Eugeniusza Każtłterczaka, Józefa Mo-
szaka i Pawła Tecła-rva. Minutą ciszy ttczczono pa-
tr:ięć tych, ,,którzv r-,, spółdzielni pracov,/ali, a odesz-
1i".

Historię spółdzielni. r:a tie rozwoju śmigielskiego
rzemiosła, przedstarł,ił prezes mgr inz. Władysła-w
Nowak.

16 sźerpnźa 1950 roklt 6 mistrza.** stolarskźch" ź 12
czelad,nźkóus, ucznźólu ź pom"ocnikcuJ no. :.ebrqnżu za-
łozEcżelskźm pou.sołało Stolarską Społclzźelruię Pracg,
która polustqła na bazie panźen-ńeckżej stclarrli me-
cłt anźcznej Benźzina ż u:arsztatót_ł prgu:a! nych.
Pżerwszg zurzqd tuorzgli: Jaru Suorou;skż, JózeJ Woj-
cżechou:skź i Julian Wróbletl:skź. W 1954 roku społ-
dzielnża ,posiadała 2 stolarnźe, 2 punkty usługoue i
2 malurnźe. W tymże roku przyjęto też zakład tqr-
taczny, Produkousano szafy 2 drzuźouse l żaluzjoue,
stoły bżuroue, bźllrka oraz usEkonuwano usługż ID za,-

kresźe bednarstwu, stolarsttua ż meblarstllsu. V{ Lq-
tac'n '60 rozpoczęto sergjnq produkcję sypialń gżę-
tych,. 7V 1962 roku urucł1,omźono pźeruszq proclulłcję
ekspartou:q 

- kojce dziecźęce ż bujakź do Ku,wejtu
ż Wielkiej Brytaniż.
W 1970 roku oddanc d.o użytku puwżlor" usługolły
przy ul, LeszczEńskźej. \ilogcle lata '70 cl-taraktery-
zouały sżę dynamźcznum raztłojem bazy praduLccyj-
nej - budouano nouse hale ź magazynE, W tgm tez
czasźe, dzźękl madernżzącjom, ulprotucdzano do pro-
cłukcjź nou)e LDzory sgpżalń oTtlz, uJ 197 5 roku, uru-
ch omżona pr odllk c j ę meblź skr zE lłżoln u ch okł eźaou a-
nych. Wyroby prezentouano na Krajlugch Targacłt,
Jesienngcll, us Paznanźu. Kompl,etE ,,Westt'' ź ,,Leia''
(sgpźalnie) oraz,,Śmigżel" (młodzżeżouy) otrzymcły
dEptomy uznanźu za ugsokc1 jakaść ź estetykę. W
1980 roku Mżnistersttl:o Hundlu Welunętrznego i'tJ-
sług przgznała sgpźalnź ,Luncl" zołty ,nedai. W 1984
r. zestal-J) meblż ,,RcLnCzo" nu targach u) Poznarłżu
zdobył pźertłsze mżejsce,
Równolegle clo produkcjź serEjnej spółdzżeinźa uyko-
nywała drobne usługż u zakresie branży drzewnej

oraz uusil:ai,: lunętrz. Do ",mibardzźej efektEusngch
zalżczgć na:,e_q lłastroje Tełtru Nouego u Poznanźu,
bankóu tł Ś^migltł, Koścźqnźe ź Lesznie, bżbt,oteki us
Sn i,igl,u, Ko śc l,1nie ż Lipnie, re staurac ji,,Europe jska''
ue Wrocłcl.**iu, lt,otelź ,,Foru,TL'' ul Krakousie ż ,,Polo-
nźa" IlJe Wrocałluźu, pałacgku Potskżej Akademiż Na-
uk us Łodzi, Warszaluskżcłt Zalęład,ów Cukierniczych
,,Wedel,".

Na przestrzertź 45 Ląt liczba zatrud,nżonyclt, sukcesEu-
nl,e sźę zuiększała: od. 22 na konźec ig50 roku, po-
przez 78 u 197a roku do 132 zątrudnźonych u) roku
bżeżqcym.,

W cźclgu tgclt 45 lq.t na czele Zarzqd,u stali: Jan Swo-
TolDskź, Marźan Włodarczak, Pauseł Tecłaus, SteJan
Brzozawskź, Mżrosłaua Kottżńska ż Władysłotł.l No-
ąnalc - nq.dal.

Członkumi zarzqdóu bELż: JózeJ Wojciechowskź, Ju-
Lżan Wroblelłskź, Edmund, Wasieleuski, Marźan Wło-
CarczcLlł, Jan Cźeślik, Jerzy Kaczmarek, Lud.usźk Cie-
sżelskż. CzusouJo członkiem zarzqd,u bgł też Czesław
Fajok,

Radzźe nadzorczej przeuodniczgli: Francźszek Ma-
jetoslci, Antoni KraczeuJskź, Julźan Wróbleusski, Cze-
słau Parul,ak, Czesau Fajok, Andrzej Małecki, Kazi-
mźerz Jórdeczka, lreneusz Cźchoszewski, Tqd,eusz
Leśnżak, Kazl,rnźerz Jankowskź i Grzegorz Dolczeus-
skż - nudal,. Pźeczę nad finansamź spółd,zźelnź spra-
uloluałg: Marźa Wżelebźńska, Leokadia Brzezźńska,
Jarcźna Szuarc ź Jolanta Kasperska - nad,al.

Od 1990 roku pracamź społdzielnź kźeruje zarza,d, w
składzźe: mgr źnż, WładEsłau Noll:ak - prezes, nxgr
Jolanta Kasperska - uźceprezes, lrena Pazlslak
członek. Pracalni rady nadzorczej kżeruje Grzegorz
DaLczeuskż.

Eurmistrz J. CieśIa składając wTaz z przewodni-
czącą Rady U, Ranke życzenia (i bukiet róż), powo-
łując się na słowa ks. proboszcza wygłoszone w cza-
sie mszy św. ,,skupia was tu w kościele wd,zięczność'',
stwierdził, że dopiero teraz uzmysłowił sobie, jak
wielką, pokaźną wokół zakładu, który daje pracę,
t,uvorzą rodzinę. ,,Waszą spółdzielnię w samorządzie
Iokalnym o}<reślamy jako nasz zakład. Ma on duże
znaczenie dla bytu wieiu rodzin.(...) Życzymy firmie
grubego portfela zamówień, a wam - pracownikom
satysfakcji z pTacy, dobrych wynagrodzeń, szczęścia
i spckoju". ,,Moim marzeniem -- dopowiedziała IJ.
Ranke - jest, by pod drzwiami stała długa kolejka
klientór.v, co zmusiłoby was do pracy na trzy zmiany
i do zwiększenia zatrudnienia".
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Eatdzcl rri]e zyczeni;r i podziękorv-a;ria za lrezil:l-
ieresow-;tą ulacę i rnej:ie dla ;:1,o.;vej ilarłć,,vki złcz_l.,ii

zuch-,., ilarcel,ze i iristrui<iorzy {z }<onienćian-lern o.ii.

hnr. Rys-;arciem l)lrtlii na cze-le) Hufca i']i,:r 3,,,iil .

§,7itałr., o]liaskaliii r],_vrektcr StrKPOl,U E. Kry-
siek :,i,:,,ierrl:,.:ił: z,i-i]r]] ",.,is od 20 lat, ale od 2 lai
rllspó],] ,,::cu.ję ria tc dzic,ii (firrna SEKPCL jest jecly-
r:yn: o tji: i,'lrcĘ 

- -r; ; ll.,,isl ll i c ! i r::, oduko,il/anl,ch przez sp oi-
dzielr:lę -lr:ehii bililc-,;, cłr -* ale o tym w jednym z
npg|ęl_ri:r,-i:}L ilun-,i;l"i-w).,.Jesteście wyjąikorvą społ-
dzieii:iią (...) łYarn ,1.o się nie udało, Wy tac;,- ;ei;ieś,
cie". Aplauz l,vśróri zebranych wywołała informacja,
i e,,,,,,: d łu g nr, i ;l o r..rsz,vch danyc}r Ę,lefu larska Si: ółd ziel-
rri* Frac;,, rv §rriiglu raśród producentórv mebli birł*
rtlrv3,ch zajmuje czrvarte miejsce lv Fclsce!!!

C pcczątkach spcłdzieini mórłził Pauzeł Tecłav",.

,,I-;ziś jesteśry durnni , zę z naszych stolarni po-.łsta-
ła falcryka".

Za Życzenia i kwiaty poriziękovrał prezes W. l§o-
.,ł,ak: zadai:ia są i będzierły je realizować. Wznoszę
toast (szarnparrein) za zdrorvie r,vszystkich pracowni-
1ió."v i ich roCzin. I za t;l,,ch. kicrz._v z nami v",spółpra-
Ci] ja,

Rc.iix,częła się cześć biesiaCna - 
,.iLtlczvsty, okolicz-

i.c;ćcior,ł,y olriad,
'i.;,1e o,i5 1eciu istnierria społd,zlelni. A 25 i 5lat?

Otć: 25 lat tenru lv spółdzielni. jako głow-ny techno-
loq i i:rojektant, rczpoczął pracę nrgł inż. Władysław
N*r-t,lllr! A 5 lat te]Tl.,l, tenze W, ]iorvak został pre-
zeslero spcłdzielrri. Z tej okazji b5-}5- zl,czenia, glatu-
lacje, kwiaty i upominek od za,łogi. rv trnieniu ktorej
składali je: głó,wna księgor.,,a Jolanta Kasperska i
przewodnicząc;l Rady Nadzorczej Grzegotz Dolczerv-
ski. Tą drogą do t,vch ż,vczeń pozrvalarn się dołączyc
i ja. Wszak czas wykazaŁ, że jest to rvłaściwy czło-
rł,iek na rvłaścirvvm miejscu.

Hubert zbżerski

ŁlsFopADowv TURI,{IEI
25 1is'iop;rda bl. Ki:rkorre Blact,,ro Strzeleckie w

Sriirgiu "!y srrle j krytc j strzelnic;", zcrgalizc,,wało
ili L,istopad.,;:ł,y Turr-.iej §irzeieciłi" Strzelano z kbks
d_c tarc: punktow-yc}r na cdległośc 50 m. Głównymi
irofełii:i, lrył-,- nuchary i okolicznościo,łe medale. Nad
przebiegier:r zawcdów czurvał Tacieusz Tomaszewski

-- kc:nen,jailt KBS Sinigiel.

W 1,urrieju uczesttriczyło 58 braci i siostr (w tym ze
§migia 5 pań i 16 p3liSl,;) z J:lactrv kurkorvl.,clr zKa,
j,l sz;,, K,Ói::rikł.. Ki:otosz.viia, Cpaierilcv, Ostror,rra, Poz-
na,lia, Rasz:korva, Roszek, *QyCCrl,-a. Sr-emu, W]_osza-
koi,vic, \Ąiolsztyna i Zbąszynia.

Srerinio o poszczegolne puc}raiy <.C,lano po 8ri se-
rii, kazia po 3 slrrzały. W ir,ynikr_t strzeleckiej ryrł,a-
lizacji pie|v,/sze trzy nriejsca, otizymu jąc ztł p]e;,.l,--

sze 1:uchar i medal, a za drugie i trzecie - nreclal,
Zaięil:

i. Puclrar Wojer.,,ody Lc:zcryirskitłgs (u:zestnicz,vło
38 1rraci):

]" rrr, Leszek Biegański z Ostrorrua Yv'lkp,,

2 m. KrzysztoI Sn;ojeński ze Śr.;n"t

3 m. Ireneusz Dobraś z l{rotoszyna.

Puchar, w imieniu Vy'ojelvody, rvręczał Eugeniltsz
Śtirviński - "1yr. W,vdziału Kultury i. Sporttr UW .,v

Lesznie,

i.. Fuc}rał Dyrektora Wydziału i.{.uituły i §i;ołttt UlV
w F-esznie (36 strzelającyc}r):
]. m. Ireneusz Dobraś z Krotoszyna,

2 m. Kazimierz Pelec ze Smigla,
3 m, Symforian Larek ze Smigla,

Puchar wręczał tr. Śiiwinski.

3, Fucher Frzer,vodniczącej Rady Miasta i Gminy
Slrrigiel (37 strzelając;rch) :

1 m. Jan Klauza z Kalisza,
2 m. Krzysztof Smoleńsl;i ze Sremu,

3 m. Ireneusz Dobraś z Krotoszyna.
Puchar wręczała przewodnicząca Rady Urszula Ran-
ke.

4. Fttchar Furmistrza łliasta i Gminy Smigiel
(36 strzelającl.ch):
1 m. T,eszek Kucharczyk z Opalenicy,
2 m. Jan Klauza z Kalisza,
"? ;n, fo[arian Rybicki z Raszkowa.

Fi;i:irar wręczał burmistrz Jerzy CieŚla.

5. Ptlchar ,,1v?itryn5r Smigielskiej" w eiiminacjach
s'tl;:elano do płl-tek uchylnych, a KURA ustrzelił
Ireneusz Dobraś z Krotoszyna. Strzelało 36 braci.
Puc}ral r,vręczał redaktoi naczelny ,,'WS" Hubert
Zbierski.

Ckolicznościowe n:edale zr,vycięzcom wręczali: I Star-
szy KBS Śrnigiei .ian Chomski i Komendant KtsS
Siłlgiel Tade,;sz Tomasze,,vski.

Eligiusz Lipowżcz
se]rretarz KBS Śrnigie1



WITRYNA SMIGIELSKA

ffiEW§EYTA
ż5 pzździernika Ze:pół Pieś-

ni i Tańca ,,Żeńcy Vrlielkopols-
t,v" ,,t.,\,;r_)Chał na zaprcszel:ie u-
1-1,::iliskier,_c zesllłu,,}Iadzbru-
ciln]<ł" tio Tarłcpcla, PoCróz
]_l-,,ła bi,rdr:o ..,}ługa i ii_rvała i:o-
nad d,.,ąrjzieścia. sodziir. Wsz}r-
stkie dni pobytu w Tarnopolu
rvypełnior:e były koncertami.
W5.stęp;r ,,Żc:ńcrlw" były przyj-
mo\,,,aill-. .i,,iz; cri ori,acjami pu-
il]iczr,c.'r i ukri inskiei.

Obo}i llcznych koncertów zespół miał rcl,.-r:ież cz s
na zwiedzanie i poznav,,anie ktliiury nasz; ch sąsia-
dów. Duże w-rażenie na rnłcdzieży ivywarł Lrłór,l,. a
Zwłaszcza słynn1. lwcrvski ctłentalz na Ł,u--czakowie.
Chwile spedzone z -\farią Konopnicką i Gabriela Za-
polską na ł,ycza1.:olvie i plzechadzki po starym n:ieś-
cie dłr_łgo pozo:ianą r,r, n&sz€j pamięci. Po mile spę-
dzonym czasie na Ukrainre z tęsknotą jedrrak wra-
caiiśmy do kraju.
Aktualnie zespół pilnie pt,acił,je rra cctygc<inio."vycii
zajęciach craz przvgotorvuje się do stycznio-u,lych Ł.;a--

low ka.inar.u,ałorv-.y,ch. Te cieszące się 'oai.dzo dużą ,_:ł-
pularnością imprez5r rv tegorccznym karna\Ą/ale cj-
będa sLę 6 i 13 st5,cznia.

Wszyst}lim sympati-kom ..Zeńcórr," rilłoc]zież skła-
da najgcrętsze życzenia spokojnych i przyjemn;l-cir
Swiąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności \,v iro-
ll'yrn Roku. Katarzyna Nżklazts

ACH TEN CHOCHLIK!
Tym razem (rzecz dotyczy poprzedniego trurneiu)

nic nie poprzestawiał, tylko po prostu skradl di",;l
wiersze tekstul I tak:
1. W biogramie Urszuli Ranke - przer,,-oilnicząceJ

Rady Miasta i Gmin;r ŚmigieI (s. tytr,łicw-a) odpo*
wiedni fragment winien brzmieć:

W czerucu 7994 roku, pc raz pieruJsz,u, l"anti,,ilCa"ua-
ła ż została tłgbrana rudnq RadE Mżusta i Crniny
Śmźgżei. BEła prz e u; odnźc zqca, Kornźs jź R ? E u! qr,łi,..|L ł -
u: o - Sttl"tutotl: e j i c zł onkźe,n Ko,mis jź F' ź rta,iLsc iłłl* J os -
podarczej.

2. W Sprawozdaniu Społecznego Kci,-.ite'l,u :Ę,erno:liu
Kościoła Farnego (dodatek do nurleru, s. 4) purrkt
1. vlinien brzmieć:

W g s zczeg ólnżone u u l u spr au o zdurr"lu rr,l,te,rżął.?.! (cl,:-
chótukę oraz dreu:niane t stalouse ełęnlentli Trl.s?:ia-
u:ań} przeh"uzuć nźezwłoczwźe prłź>kóterłl :t|,awczł-
-odbźorczEm ncr rzecz paraJźż Jarnej.
ZAINTERESołvAl{YCH i CZYTEL}{]IioW

SERDECZNiE PRZEPRASZAMY

NOWE Cfll\jY
Centri-łm Kultury w Ś;nigiu informuje, że w roku

1996 obor,T lązr,i,;ać bęcią następujące opłatv wynajmu
sal:

S:}a rvidc,,,l-i5i.i",yą {",łejście ..A", trl. T. Kości,.rszki)

- Wese]e ii.,, t-,:m clpłata Z,]\TKS 50,00) ,{00.00

-- Zaba,t",i, z irżywalnością kuchni
i,,ll t;:n opłata, ZAIKS 50,00)

- Zł.|ą.uy6, |łez l,łż, kuchni
(v,, tym opłała ZA]ł{S 50,00)

- Komuilia

- Zebranie z uż. kuchni

- zebranie bez uż. kuchni

- Stypa

- Irrn,e uroczysttlści
(jubileusze)

Isttiieje r,ó-wniez możli"łość rvynajr-nit pomieszczerlia
(sali kino:iiej) przylegającego do saii rvidovrisko*.,vej i

łączacego się z nią, za dodatkolvą opłaią 100,00 (np.
na rvesele 1ub zabaurę),

Sa]l: kitłj;owa (r,vcjście ,,C", LiI, Północna)
-- i-iomunia

zejrranie z uż. kucjlni
zelłranie hez uż. kuchni
Stypa
Inne uroczystości (jubileusze)

§.:}a kiąawa {v;ejście ,,D", ul. Północna)

-- Zelrrał,ie z uż. kuchni
--- Zebranie bez uż. kuchni

2 50,00

'-:00,00

100,00
15,00/h
i0,0C/h
70,0t)

i 00,0ij

i 00,0c
12,00/h
7,00/h

t,0,0i]
70,00

i2,0alh
10,00/h

lx/ ceny wynajmu sal są rvi<aikulowane opłaty za e-
nergię elektryczną, w-odę i gaz oraz zastawa stołowa.
Y,iynajrnujący mogą dodatkorł,o wypożyczyć olrrusy
t,, cenie 1,5a za sztukę.

Dgrektor CK tu śmżglu
mgr Hubert Zbżerskź

WESOŁVCH SWIĄT!
w. MELZAoKI

Wesołgclt Śuźclt!
Bez zmarttłień,
z bclrszczem, z grzgbami, z karpiem,
z gościem, co niesie szczęści,e!
Czeka nań przecież mźejsce.
WesołEch Śui,qt!
a u Śuźęta
niech, sźę snuje kolęda.
I gałqzkź śuźerkoue
nżech, Wam pachnq rla zdrolDże.
Wesołgch. Śwźąt!
a z Gtuiazdkq -pod ślłźeczek łunq jasno,

żgczcże sobźe - najlnl.ęcej:
zln gkł e g o ludzkźe g o s z c zęś cia.

Redalrcja i drukarze
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CAFĘ CLIJB *G§N" w ŚMIGLU
Ut. Ko§CruSZKI 20

zAPaAszA
NA

\\r[EC ZOW SYLWtrSTROMrY
pr zy muzy ce dansing ow ej

31 GRUDNIA 1995 RoKU oD GoDZINY 20.00

W programie pełna konsumpcja z własnego ,,świniobicia", loteria i inne

rriespodzianki, pokaz sztucznych ogni, zabawa do bialego rarra ze śniada-

niem włącznie. Tylko 50 miejsc (na 25 par).

Karty wstępu do nabycia od dnia 14 listopada w kawiarni lub sklepie PPUH,,GIN" w §rniglu.

Bliższe informacje również w tych punktach, IVstęp dla posiadaczy Karty Stałego Klienta obni żony.

e AIFIE e It u IE łt@ !I !Nl"
'śMnGllEL, UL. K@śail[JSZlK[ 2@

zapra§za
3 Organizujemy przyjęeia, stypy, bankiety, jubileusze, osiemna§tki, itp.

C Zapraśzarny na dyskoteki w piątki i soboty - prezenter - D.J.FOX
e w niedzielne wieczory - muzyka lat minionych

o co dwa tygodnie - w piątki - koncerty
o uwaga! Na wszystkie imprezy wstęp wolny!
a Nlożliwość rezerwacii stolików!
O Polecamy dania gorące _ także na lvyno§
O ĘlkounasobejrzyszprogramTv C A N A L +

o Dla stałych klientów - karta rabatowa

LOKAL CZYNNY:
rvtorek - czwartek
piątek - sobota
niedziele - święta

NAJTANIEJ i NAJSMACZNIEJ w,,G IN - ie"
+

lz.00 - 22.00

12.00 - 2.00

12.00 - 22.00

] t-§3*e3
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W 1$O-LECIE KINA, 28 GRUDNIA t995 R.

ZAPRASZAMV NA SEANS FILNICWY

PROh,{U§ĄCV K§NO o,C§NTRUfr4*n w §fultGLU
o godz. 17.00 Ełg sali kinowej {wejście A)

ZOtsACZĄ PANSTWO

AffiEffiYKeIĘ$KĄ KEffi§BEĘ, HA&ffi8Bzsl§Ą {!$H&BEffi
(DoZWoLoNĄ oD t5 LAT)

p.§-: ,§GŁWPI I &ŁąJP§ZY"
Bezpłetne karty wstępu odbierać będzie moznó
2'{ i 28 grudnia br. w ACnrinistracji Centrurrr
lub w kasie przed §eansern.
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W SZY STKIM N ASZYM KLIENTOM
Z OKAZJI SWLĄT BOŻEGO NARODZENLA

I NOWEGO ROKU
żYCZENLA WIZELKLEJ PoMysLNoŚCr
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lFo]l@ IEil"IF

ó99.}a.}aaaaaaaaał)ałao}oaa
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MAREK JARMUżłX - tnalnrz samouk,

maluje od najmłoilszych lat. Od, pewnego

czasu specjalizuje się w kopiowaniu d.zieł

starych mistrzów, Robi to bard,zo dobrze.
Należy do sekcji pl,astyków w Centrum
Kultury w Śmlgtu (grupa terenawa).

Wystawa, htóra. była w Centrlun Kultury
pokazala tylko część jego dorobku. Kilka
prqł wysta,wia też córko M. Jartnużka -
IĄNNA. Idzie ńiłwqtpliwie w śtaĄ ojca.

(A.Sz.)

w środku: Anna i Marek Jarnlużykowie
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TEGO JF,SZCZf," NIE BYŁO W ŚMIGLU
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w SALI DOMU DZIAŁKGWCA w śnarcr.U - Ut" K&N$PNICKIEJ

W DNIU 31 GRUDNIA 1995 R. O GaDZINIE la.aa

Wstęp od osoby z konsunpcją 10r-zł

Moc niespodzianek w tym o północy pokaz ogni sztucznych

Prowadzenie D..}. FOX Bufet na miejscu.

"WITRYNA ŚttłICrnlSXł" REDAGUJE ZESPÓŁ: Hubert Zbierski (redaktor naczelny) Ż,aneta Klecha, Erika Maćkowiak
Barbara Mencel, Jadwiga Skarżyńska. ADĘES REDAKCJI: 64-030 Centrum Kultury w Smiglu, uI. T. Kościuszki 2O, p.7,
tel..273. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i nie zwtaca materiałółv nie zamówiopych. żasfizegamy
sobie prawo skracania, poprawiania te\stów oraz listów. Nakład - 1100 egz, cena - 40 gr. reklama cm" - 20 gr.
DRUK: "Drukainia" Roman Łęczyński Śmigiel, ul. Ogrodowa 39 - tel. (0-65) 180-111 w. 543.
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