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Ponizsze opracowanie jest odpowiedzią na nasz
ape1, który skierołvaliśmy do Czytelników w nr. 4
(60) z Cnia 24.0ż.1994 roku, by zechcieii opisać swe

27 stycznia 1945 roku

wydawea Gentrum tultury Śmigiel

wrażenia i doznania - refieksje i spostrzeżenia zw-ią-
zane z tym historycznie ważnym dniem. APEL PO-
NAWIAMY - CZEKAMY NA LISTY!!!

Redakeia

MORGWNECA
Majątek Morownica wtaz z folwarkami Kata-

rzynki, Szczepankowo Stare i Sikorzyn był własncś-
cią niemieckiej rodziny Cezarów. Formalnym rvłaśc--
cielem był Teodor, syn Aleksandra. Na przełonlie
7944145 roku w majątku zamieszkirrrał Aleksancier z
żoną i córką Iśką (Izabelą?), a Teodor, oficer niemi,ec-
kiej armii, przebywał na froncie w okolicach Koła.

W miarę zbliżania się Rosjan, wśród Cezarów da-
ło się odczuć poddenerwowanie i przygotowania do
wyjazdu.

22 stycznia, w niedzielę, przed pałac zajechały dwa
wozy zapTzężone w konie (jeden z nich upadł i \,r'y-
mieniono go na innego), którymi powozili F'ranciszek
Drygas i Ignacy Rzepecki. Po załadowal:iu dobytku.
na jednym z wozów usadowił się Aleksander z żoną.
a na drugim ochmistrzyni z rodziną. Wozy wyjecha-
ły w kierunku Rakoniewic i dalej do Berlina. Nie-
daleko celu A]eksander zmarł i został pochowany rv
poiu nieopodal drogi. Iśka pozostała w Morownicy.

27 stycznia 1945 roku rv okoiic"v L{crorvnicy znaj-
dowało się około 200 niemieckich zołnierzy. Część z
nich, polami między drogami na Sikorzyn a Polado-
wo, nie zattzymując się we wsi, udawała się w kie-
runku Sikorzyna. Z braku paliwa zostawili we wsi
kilka samochodów.

W godzinach rannych około 20 Niemców, dysponując
jednym motocyklem zebrało się na krzyżówce koło
figury, oczekując na jakieś wydarzenia. Rosjan spo-
dziewali się od strony Śmigia, o czym świadczyło us-
iawione na skrzyżo,waniu dróg: Śmigiel - Polado-

wo - Morolvnica działko przeciwpancerne, z które-
go jedilak nie oddano zadnego strzału,

Tego sarnego dnia, v, godzinach południowych, lu-
dzie przebyrvający rv rejonie zabudowań dw-orskich
zauwazyli, że przy budynku szkoły widać ludzkie
postacie na... dachach. Okazało się później, że byli to
radzieccy żołnierze na czołgach, które zjawiły się od
strony Podśmigla i zattzymały się przy budlmku
szkoły. Niemcy uprzednio zorganizowali w nim ma-
gazyn materiałów, nici, guzików, gwożdzi, podkórł,ek
i ćwieków do żołnierskich butów. Towary te, w ra-
mach szarwarków, pod nadzorem Niemców, zwozili
miejsco."lri rolnicy.

Zaskoczeni żołnierze niemieccy zaczęli szukać
schronienia. Niektórzy z nich chowali się w domach,
skąd zostali przez Rosjan rvyprowadzani i rozstrze-
lirvani. Między innymi taki 1os spotkał ukrywającego
się w budvnku poczt.v, którą prowadziła Niemka Zi-
merman. Cześć z nich schroniła się w stajni mająt-
ku Cezarórv. Nje rł,idząc ratunku, z podniesionymi
rękcma. li,yszli naprzeciw Rosjanom krzycząc: ,,Au-
striak! Austriak]". Tu tez Rosjanie pociskiem z czoł-
gu rozbili jeden z niemieckich samochodów, Jego
elementr- opadając na ziemię, uszkodziły dachy oko-
ltcznych - rv tl,rn i stajni - zabudowań.

W pobliżu obejścia Walentego Wutkiego stał nie-
n:iecki samochód - radiostacja. Po jego rozbiciu,
znajdujący się w pobliżu Niemcy zaczę\i uciekać w
kierunku Szczepankowa. Aby ułatwić sobie bieg, roz-
bierali się z płaszczy, kożuchów a nawet butów, któ-
re porztrcaii rv polu.
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ISieco póznicj J;ii,:lrc Pn,cpeci,:., pod i;ol,_r ie"i 7, ;3i;,:,:l:

zauw aży Ł rrierrlieci:,iegi,i oiicef a, kióre,liił,1, r:i,l,L,, l,,'l-
pięcie 2 ,1,11ji,;,r,u i.,iienaczeń 'ien jeiil,:;-,i,, lle
Liczv!]ił -- i i,idr-liie się l,,r kierL;::irit F'ci:śriiigr,l :"łl

l"es:l,'uą p,:ddając;,,;il rię. (iriy dcszeeił l:§, r,,,,:,,,:c,,_, ił-
su został z;u;tiztiorr;,. Zlłloki pochoi",aii ci,:,-aj n-li=:;-

kańcy iViołł:,v;nicll ,,,.; .siai-:iii:l l::-sku_ po 1e-""ej ,ti";rie
iciąc do Fodś:l.igi:,;, ?::,-łz ilługie iata -;v Ws:y,liir:cil
Śrł,iętycli na je6c j],ioii]1] : zaipala-nc j,,łleczjie,

}liedy piei o.,l.,:,," ..łj]g r:idziecki pctl jcuii1,1 r]lJi]

branę .r;az,,ior,,,ą i"c..:c gcrzelni, z pod,"vlj11;1,i:rl;v:::,€iił

nier.lieci:i z;il_rie;,z ił,:,,łt:'ittc poC i;i:chą cancel,iau,:i,
]:iiin zccia.ł pccisk li-il;.iic, zostai d-osirzłrln1, J)],,_,]-

załoge czołgu i zal:..,..!ze:i,łzly. lfu- t;lin samlirj,] 1-':Ł]:l11]l1-

cie pocisit niu lri;;:,liił i ,"vlliy7x1 całe ra11]-ię, ,Łf;z1,1ej

zwłoki p c:z1.-.ar,i icrl o -iu"l c i; i,.. ska;: ; eie];.

Rosja.:rre .],,;,iłilC.,.'i,,_,C-r,:lli s;.ę ;, ccŁirzu !i-,-:-ir,l]
'laczęIt uC;,'.. ,., l. , ', l. : ., ,,,,. ,_l\\,'l,i,-,a | | ,.ł . i 

"
inieckie saincioi-.. ll,,-_:-i,,]:j:r.l:,:iC,:e ', -l.:,-:, -_',:j P_-.Z . .-

tnoclrćC-ra, j.ilst:,c1 :: ',, i, ]l-,,] l]ll ] ro.lpczn;.:lie ie :,e: l -i

ROSjłlnlt '.:'i.,' ;il .i "_.. 
r.' :-_:i-lt;_rl :,_;.ui'-, ',"l j'L';:,,

częii strze.a-,.: : ;]ro:-:i autctnai,;czneJ ilo -ri"ZająC;;Ch
iot samłi,_:i,;.,,-. jc.l ziLłcgi cdpo,,l.,ledris,i),- oiji-;Jii,];-
ni:;c ..,vieiI-i z t,i{,n Ra_i'.n.-,,cil ;"r,toi;;no łis i',iiorc,"-rnic.v,

gd,zic 1-1mie:_izc r:. J i]o ich iv i-; l;,-11,:^,l,,"al:h inir:a}i;ill:yłh,
W nieisiriie]ac\i:l: ;uz blrd;;:,ii,J_ t}ł,]-Ozl]iiko,ń]v;:j, za-
iliieszkai;,;t-r: pr:ez, roczin.; ,ialnelskilh, cl;a,i,;])"-ira"1:.i.-:

im ran_,v. E]o p alrr dniac jl ]] e il n."ilai-:' ilr:letra :i s1,1o.,i '.:,,"i, ..

no cio szp.itaia |;clc.,,,,ego ,ił, ir,,,,.l::i:;. il,cr:ł:iie 
'b,-lcl:;,;'l'_'1,1

szkoł-r- z,a\i'cicy ej). IC r}lit--rc"",,la:; :,,.,ł::,il 8 R:sjan,
Pccho..,vallc i,.]l il i.-_ie1 cc -, - ,-l. l_,.,],_ _l. ,.,. 

''-r,oaailł 
1,1

prz_v drOciz.: od :iri::-,- ,-ill:,i-,,,-.',:, . :': ll-,-__-]._-, -_,] _ -_,

StCSo\\'n-'-i]];:l':.cil:iel-l-i'r'i].,.-ritzi.:.

1;:,l i;ci:ilcr-.,erlo zuli.,,";i 4 żoirlierzy niemieckich, któ-
i,e ::a_j,.-,.]::,,=1.,;;ą iani na,:ai1. Jedet: Rosjallin, zastłze-
ic'l;,, ,,, cstar.liej .-łi*,iii, zgtnąl lv Sikorzylrie. i§aj-

l:,l.,,:i,-, por:-]u-,,-ai!o go przJv ogródku od strony drogi,

pczi:itj zr:.,,],r-,ki p]:3enie.ciono pod krzyż stojący przy
rj_rcd_ze Pcśiviętno -- Eiskrrpice. W i946 roku zwłol<i

",.vsz,.,,stilicil Rosjan ekshu:Eo\,vano na crnentarz w

łi,.; jcił"nie.

l,;/ojsko, pi,zer Ei;kupice, Blłcz, N{ochy, udało się w
ll, itIu:,:itti Woisziyna..

l"]j.ołz,ci<ii,i,*::i€, ,ł, czasie pobytu Rosjan -ł rniesz-

i<eniu J;:::a ,ia:icieckiego, po 22,00 do okna zapukał
ucj.eki:,]el. z fi:o::tl,i... Teodol Cezar. Schrcnie:iia o-

ł.,,_wrr,l:,,-le ::i. 1-1,iÓ!ł ott,z;"ilaĆ. JakiŚ czas ukrywał się
r., 1.,cii., ci: .icrl,iaci:. cio }:torl,ch sicstra przynosi}a
il_;_i. j-.i:l..::i:, -§ kcncl-i udał się do Katarzynek, cio

c,ic;: Z;:,cle :^;iego, u_la.-l,,-nił sie, ił,,vkopał dół i zastrze-
__] ::*, '.,,,,'l.;, za:l-pał Ze.n,jecki. Czy spoczylvają tłm
, ",.,:,,-il iO i., l-i-i. ze jegc zr,,,lcki tam spoczvlvaly, isia
ro,o, i3Cclxił;- :,t,,,ą roCzinę -- lakt bezsporn,").

.j ;rk i,,iai].ł;rrc, i:;ia nie wyjechała do Nielniec z

loClicai^rri. Fc r.vkrcczeniu wojsk radziec}ij.ch zosieła
skie;c,wancl do oi:ozu pl,s{cy dla Niencórv rv i]uc"l,ł,

?-r,;r*,..,-aia t;łli r.,,, ogr.;clzie. l{ocaini zakladała ;ię dl-:

ir{.:l;,"łnic; io;,iadlrjąc się o stanie rodzinnej posia*

djrści i'óź:liej, fii:;,elli z innymi Niemcami, została

cii::łar,;- dc Rzeszy, Przez długie ia-ta osobiście i
ciz€z s-rvą lccleinę utłzymy. ,,ała kontakty z rniesz-

karił: ;..ll:i i,,'I łrc wnicy.
Na poćlstawie relacji opracował (H. Z,)

Pii -"* ,.ci..}CC \,- oi]I3-Co\vaniu porvyższego materiału
,,].l,ę.:.lj- p. }iazri:lierze Stl-ziń;kiej i p. Zygmunto-wi
,.-:.:r-:,:;;:r',-i, (H. Z.)

l; § l'_
€* § i;ł:l

\'/ ni, i:,1,;,:l l z d_nia ! czej]Ę,ca i!]!,:l lr_,,u l., ::.,
i 3 zani=.c:ii:nr.v reiację z ;:eb::ar:ia l:iie;:zirłlńcł-,-,,

uzytko.i-i,ir.\:a1,,.- i]!eCv centi-elneajo o:al.Je',-,-]-"i,_:'-r]]2. l.,

nl.ch gaz,el:-.. C}icC.ziło o io. kio eapłaci ?Ę l-]l.j-,-'i!:,,.-
wanie tl-ch l;lecl,,.v dg 6p3iania ,{a,,ieln o ilir:_ych n:l
clotychczas i,,-ia:clr--ości:cn. i:rz;i,l]CJalli:ri .'=;;:.cz,=, -,e

nasze rr-łacLze sallolzado,v.,-e z:ier:j.ł,7 ijcliieciinil.,c i'l1,1-

nańskiei opracci-,,a,ille stc:o',vnej tkspel,i-",:.lr,

Wspon;niana leracja kc ,cz;,ła :.lg i:alił;pli.ią,l;.,nl 1,._-

stem:,,\T/ kcnc-_l i]a -.-,.:io:,e]i L,rź,g-,:,,niinilląie,,rl Ra-
dy Witcida Ct-.l.łcz-.:'i:.,.1egu. u.,:iali-l::ł, Z€ ,1 ,-::.l. 1,, ,,1--

godnie po o'irzr-:lle_, _l ek.pei'l1,zil(...1 'ł! łZ i] lr..i.,-

sunkują się Co i., :,ios.,,r,,-; -., lle j zei,'-3ii:"ch".

20 grudnia l.łil. l,,:ku B,.lirrli:tir i:liasta. i '.-in:lii:y

Śmigiet otrzrlmał ci -i',i:<c-;-,1::lri-:l.,c *krl;gi,-r"łgl
Zakładu Gazo.3;nict,r-a .,.,- Pczl:anlu \11 i._:j s,:,i;ll.i,.,,,ii:

pismo, .,v któiym m.in, cz-.-ia.1l\-:

#EE E&fŁ&fi§E
.,,..ir:fcr"n:ujemy, ze w miesiącu wlześniu i paz-

l,i;:i:rniku br. przeproviadzono na koszt WOZG kom-
,llsio,vlą irotttrolę kotłólv c.o. opalanych gazern łącz-

;:le ;; analizą spalin.
,i: pcu_ll1-,a"vrie skontrolo,ń/arrych 130 kotłórv st$,1er-

ti.,;!.i.c i,,izyriatnoŚć badarrych kotłór,ł, do prarvidłorve-
gc spaialia qazu zierllnego podgrupy GZ-30. Prze-
i]iCri..ac] ?o-, ;_ ko;ltroia lvykazała :

,,i i,;Ize,i..,1-;.:,1,1,:., .. .nie kciłów w- Stosunku do insta-
l,l";1 r-:|];-:.:i;ij:-i::j ciepło. Taki stan rzecz,y po\\-.-
l.] :l i;: l::ltctle r_;j.llj.żenie sprarł,noŚci śreciniorocznej
!11;!j;i ,,-,: l]clÓ!,.-.ą:illi.u z jego sprar,,,noŚcia Znalxio-
no",.,.,Ę i t.wnr ..;:,rrlym z-większa Zużycie gazu. Do-
riat-|lc.,,, c -,,;_\",:,,cłil je kclozję kotła na skutek rv.v-

3TĘpc\:l a,ilia zjari,iilka .,loszenia";
l_:) :kci,,::]o,,,anle l za.nieczyszczenie kotłól,v co jest

i,,,i,,.i-iikili:: ł;:r:liiri iicaser,,łacji należącej do obo-
rliązi<1,1 odi:iorc";, ;1az:_l ;

i=.'.J* ęj iti;:t
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c ) niepi,i5ljd};.,ło :lci,ł . rl rt;_i;," ; i *ii1 i:c v,.a.cize:,:1s, spa-
]j---,i i_i!,

d) cr-lr:oŚ:lie naiil;ir:;,:,le3c :'i-izvcia ga_eu pcJ,_.a-, -b;.-

tj;;:j,a zuzycia 5:,,.,_: ,p,t?,_ł:i ci:,głej kotła na 1 g.._l-

'.l li, "- .:t,'i .';l2,,,, _ i:-ir:-Ciaj \.. ,]i,l ]::i, l ,h l,r._r;liź,, ł

;.;.'1;"i*., -.,"..r".,, i''.-, l,r.. 
",' 

u 

"' -'-'

1}i:i:ul;:,.-..,.,'Lr_;ą!,];:.l-al,], i__,.:-:i:a.:l,jr,,-,,--_-]rri€.1il cd.i:oś-
ric ::,.łl:liei}_ij ,]C :',,* ,.,.a . ł j .,,, , ^ . ,' :'i,,'.A ,,]i.1 .l)la
;J.łZli §ą i-:i_^uzasai:..a,i]e, = ,-,ł,;,. jc, -:,+l-;c .a jec]-:lie
r,.e ];::,,,,.;idło.".iył,l iici-.orer;i irci}a do l]oi ie]:Zchn]

§i,..ii l:::C Z€ j o]]az Z?,i:ie {-j-i:anieir w Zakxe Sie kci,;;l,,1,3 ; ; i
kliłi,;v".
i *łiej:.,...,,,\rŁ:zys.)r' cdŁi;lc;r ;a_kc rr,,iaścj.ciele irista-
1acji i;ł',;o-we; v;erxlr:e|rr-*ej .łlnni zź,paz,nać się z s..łc-
l:_,,-:l cj;c,,r,lją rlla:ni cc'iło;nie e}ispitata-c ji i kcirserr,,ra-
lji i:l:tai*cji ga.zc.ł-ej a,!az \l,:ząĄzeil gezol;,.,rl,łh zgcd-
::ie z Zar:a.j_zs!_:i*in }iinist;a F-'l:emysłu z .ł;lia :'J"C!.
ł8 i. il',!lr llr 25 z i9?* i-"), ,,1v spra.łie szczegółc-
-;iiych :asad skspJ"oa:łcji riri:ądzeii i i;:sta,lac,ii e*.er-

Betyczn)]ch słltiacr-cli <j+ 1,T;:e5-,,j;,,;:i;3 paij-.,l"l .€aza*
,vy'\,,ci1", cc pczli.cii -',v pi,,:-,-sz;cści .lla :_irliii:liełie pc-w*
:,tałYgil u,i-ag i i:iep,:r;zi1n:i::,'',

Fjcr,n i =n;tl-, -,-l:r- ]: l_.ez Ll,]l:_e:,:2.i7r: ]]]ii,],l::]1.
z*c;i dyiekioia ds. e]-i.,.]ij.-,i:: j_ iili:- inz 3. ,.,l.,l:_ .-
^--^l_U Ł<ił!.

-a l_ ,,.;, ,- .,- ,.|g1\ \' rt_ :ri - ,,,, .,J _: _'..., ,, , , '.':.:-..,_ ., i,
li:ji..,l:ia 5.1ZJ ;,1 )03J.:"-, _ _-J, ]..,_-_,.,._;__,

:.:

§€ffi&ffi ffiffiwffi€&ffiffiffiffi
Fi:.3i zai}qnięie 1i} styczt:ia ł;r. plz,7 ci:i..ii,,,,.:; :,.,

Śn:igiel;kiir, xynku, już cd Tał.a. przvrłl.:i;:,,;iy ,ł,-,:...,,

chadniom o xclejne; rccznicy I'ołstania \d..::;:;,łcl,-
sl<iego.

Fu::ktua].nie o gcdl, i!].Łiij :e.a.;:;:ła się pi,: l].,i, . :, ,.;i.
kombatantó,; atez l:::i.łCziez, 1:.l. zic.:.,:,,ąz;:.:l,.
k,;ia.tó-lł,.

,.P ornrrikź ź T gblźc e,p a, nźli r:,ł,l,:€ P0 Ł l:., |l:.,, i c:, 
-i-v' 

: ł ! -
iłc,;:clskie;,r: i9]8 

- 
ii]_i9 ;,ł;.lii są n,;:,l,cz,1:li:..ł,. JzQŚ-

§aż_tiił, z tyc'!l, .pal-łi,żqtei,ł .p;::.7płrł,ź:ł:.. 1,;lł :i:=l,_,,, i::.,i,,

ci,rupior.tL ą;:ł!ność przez Ltl,cl,nłść u,r: ż:);::",;",. l łhcr.,::
1:clllstł,ł: z ktrr,Żłnź.J ::-g centelt ri -. _.;i i;q z reguŹE
ZŹ'łli,,reł'lł, ta j€aii,.r:.k :.i L,,,ę,., ni T!.j!tl-La;,! ,j.:ierzł" ;jT,:!
.tzźch, pałskie sęl,ce ż ,-ł,ieje:'i";,ł"nLŁ łcz,r; aĘ::.-r^,J-)i: ,i|i,,jł:
,LażT,§sz€llźli" 

- i:c."łic,-,i;lałs_ r,y i;r"ćl].rl:ł l-cic1-"3ar€
Tjrze.łcdr:iczaca :i._RF i I,,,', l'l, r; ;i:llii],.: p. {iei.iłułJ.:
Skrz_-.,jlczak.

?]eŁr':,:ii zapaiiii znic:,e ci:..: złol,:.rji ii,,:;iiii;, ]1a o_

beii-.i.łl_i j #rahie tsc-"vstaliró.",: i §,it;łkÓi;,, :; -,, r-js,]C-
lif )IĘf Cl,i}€]:i iarzu.

('!,i. D.)

§§Łffiff ffi ffi §§&&§A
29 gri.idrlia u}].r. $/ salce posiedzeń Urzędu Ii{ias-

itr i Gmin3 .,,, *§rnigiu zeł:raii się przeu,odniczący
rłliejskic}i i osicillov,,ych komitetóvr telefonizacji.
Cele;n spctłllnia było ,*,vłcnienie spośród siebie pre-
zl,diut::l, ;:iliłiecznego I,,{iejskc-Gminnego Komitetu
Te]elonrzacii, W jego sl<ład rvy-brano: Tadeusza Wa-
s;eiervskiegł z irlietązxowa 

- przer,vodniczącego oTaz
Fioira Eaicela ze Silligia, IIenryka Grzegorskiega z
],iar,śnic. j\j:,,1i,zeja Słctizinkę z Eruszczewa i Stanr-
sjav,"a Pari-::.r.,a z Czacza.
TJzgod,nicil,_, i:z d,,i-ie l,iazjle fcimalności;
1,. §VSZYsc3 cli*tni cl-i,_icz r,.il.pełnicnych wcześniej
iekiaracji :;:u§ź;], -ii,Jiłeixic r,,irri{}ski, których druki
dcstarcz;,- ieiElromurrikac j a,

2. Ci .,i-s:,l;"scy, ktćrzv iekie ivnio;ki do Teleko-rnLini-
kacji prze-<łaii pi,zed zar,r,iązaniem się Komitetorv,
rJlls:"r) ie p+lvtórz;,ć l zlłżyć ponownie (jeśli je nadal
ćcililz.,,litii;a) u przewr;ii,ll..:zący clr liornitetów i doko-
J]..;-.,;ać li ilii:h wpłat.

'. , , .i; , .t-_ J;slllono, że:
-, i l n:lil;:,óiv istar.,,c1,1j iiosziuj e przyłącze do mie-

jZ:,],i: _&, ;: ,nak Óez a}ja:, ...tu,

i _ll-,-, , _d -l...],i:le ,!;1)]oy,,-, z a,l]i]:lałlentami Teleko-
]-,..], ,:]l, . ,,=:1.:= t,,,,:l,,,:-, ri,a]i;, po zainstaiovlaniu, . *. _, 

,...'... . . _,.|ZntIr.

- :j.i .itcś -,.,-placl c.l:a .;]_ii-:le iednorazo\\:o pod ko-
:.,e. :i,,. z;. ji in.,.,-esi}-Cl1, to iledzie miał c1oliczo-
ne ods€i!ii,

- j+,:li 1F-'..ź zaż\cz1- so'Dlr: i:]eion (jeśli beda §,,o1ne
.ilLic_L€r}') I,-c 

,Z&kai:czeliir_1 iil,\,,-eSt-;cji, to płaci Te_
i,:i-lcrr.-.,l.,i],;acji ż,670 tl.sięc}. (starr-ch) i gnlinle i1
inii;ł::c,w (też starych}"

Cetąt+:r:z:la liczba chetn;,gi ]ia ielefonv bedzie
?]iid,!]11 i:C iu,,ilłaceniu drugiej ra-iy (są jeszcze §,olne
:,:u:rleł..,.!}. W"Lecl1. też komitet przystąpi do negoc;a-
cii i ptlpisenj,a un:ic\.,,y z teiekornunikacją. Obecnie
*- stan z gi:udnia 

- 
jak powieclział burmistrz "ierzr-

ł-]ieśia 
- 

jel;t 3B4 ehętnych, w tyni z miasta 145. Kto
::l]t_- ję;li23 :lie zcllcldo$-ał. niech szybko zgłosi sie u
j,.1,r.j.Ni-od::i.:/,ąlego .,l,iejskiego iub osiedlowego konr1-
: ei,_1 i]l-:1t111,,-.-lleł:l1enia,* ii i osku i dokonania -r'",płat1-.

-\71^]._.,]lA _!; TILLFO,,i ',,V CIĄGU 10 - 15 LAT
'j.l _._E:L1\§;CP,ZY]:: 

@,z.)

Z^Ą i{ŁAD II{STALATOR§KI
JIRZ{ SKRZYPCZAK

Snligiei, ui. Słcr,vackiego 27 tel. 619

pc.l..,:l u_i,;rgi lv u akresie:
€; lr,,.::::..,l ga:a'.vych

=,,la,..,-,<anaiizac;jn;.gh 
f-Q

€ e .,=.:.'gocs;czędne s}Iste:ny grze\vcze - in,ctalac je
z ll.,jed;,j

l
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Ro§nicy v, h€*r*wga!*ff €*e wodęXea*Sją
Mieszkańców Morownicy można podzielić, choć

on,i się iak nie dzielą, na spółdzieicórv i rolnikółv ir:-
dy,widualnych. Konsek-y,,encjQ tego dawlrego podzia-
łu b;,ło to, że spółdzieicy mieli wodę, a indyr^ridual,ni
riie. Dziś to już przeszłość.

W święto Trzech Króli, 6 stycznia br., o godzlnie
16.00 wikariusz śmigielskiej parafii ks. Piotr Za-
waczki dokonał poświęcenia nowo wybudowanej si.e-

ci rvodociągovłej ,,lv części indyłr,iduainej" podłą-
czonej do - też nowych studni, ,,w części spółdziel-
czej".
§wiadkami tej uroczystości byli: wojewoda leszczylr-
ski .Zbigniew Haupt, d_yrektor §Vydzia,łu Rcinictrła
UW v; Lesznie Stanisław Wójciak, d},rektor Yvoje-
rvódzkiego Zarządu Meiioracji i Urządzeń Woriri;.ch
Kazimierz Pażdzior. \Ąlładze naszej gnrirry leplezeji-
towali: burmistrz ierzy Cieśia, przewodniczący Racly
Jan Fietrzak, wicebur:nistrz iienryk Skrzypczak.

Prace rczpoczęto w 1993 roku, kieciy to przystą-
piono do wiercenia nowej studni. W 1994 t. zacząźc
budować sieć nodociągową wt-az z ptzyżączarrll. Je;
długość wynosi 2i00 m. Pracami kiero.łał społeczłl;i
komitei wodociągo-wania, na którego czeie stał soł-
tys i radny - 

Sianisław Buchwald. Zastępcą prze-
rvociniczącego był Stefan I{owak, a członkarrri: Zyg-
munt Konieczny, Mięcimierz Przy,siecki, i St+;:isia";
Spławski.

Jak tradycja kaze, po uloczystej ceiłrnonir piz;;-
goto-wano bi,esiadę, w ktćrej oprócz zł;oroszon]lich
gości uczestniczyło 42 rolników - i,vle },.o,,viem do-
konano przyłączy z sieci do wiejskich zagróC. Gości
pow-itał sołtys, ktory złożyŁ krótką infornację o re-
aiizacji inwestycji. Dodam tyiko, że ogóln;,, jej kosz'u
wyniósł -(v; starych złotych) B?2.194.300 złot;;ch. Na
sumę tę składają się: 524.734.300,- z ł:u,jzetu n:i;:i:
ta i gminy, 100 rnil. z l:udżetu .".voje,wóCziiiega.

32,270.000,- z odpisu wiejskiego oraz 215.i3O,ijOG
złotych - rvkład 42 mieszkańców wsi.

Burmistrz jerz;r. Cieśla pogratulovlał r;:iieszkall*cl;:
Morownicv udanej inurestycji otaz przypanii;iał his.'
torię wodociągorvania gminy.
Do ko{tca 1991 r. zuodocźqgouangcll, b3io ,iii ;jsi .§J-

łeckżclt, co stanousźło 48,6a/o. Sżeć głóuntł rnkłłc, ,3E,3

km ż bgło do nźej podło,czcnych 1213 abżeiłiczu. W łtł-
tach 1992 - ]993 zzuodocźqgou&no 4 ą,tlsie buCujqc
1,4,6 km sżecź ż podłączajqc do nźej l89 gosp*tii;ł"sć,ii.l"

Doprotnadzono też @*adę z Karmlna da Cheż!*łrła
(700 m) zasźIajqc gŁc..tnże P"KS Chełkousc. VI 199ś r.
ztłodocźqgouano dałszgclt, 5 wsi, sałeclłźcl-t" budując
12,5 km sl,ecź podłqczając do r"iej i73 gcspłdi!Tst"|.})g.

Zbudou:ano też tuodocżqgouq Lźnźę przesyławą (2,a
km) zasżlojqcq u usodę mżeszkańcóął Bźałcza Sietrego
i, gospodarstąło SIś Racct usgtuauan,e lł tej wsż,

Obecłł,ze r.ł łT ,asż., zzuotlacźqgoułnych jest 27, co
sttLilol-Di 730lł. Nq 1897 gospcdurstLD domolłycłt tuo-
cię bźeżqcą posiadu. 1575 tj. 83alo. Na luadę czekajq
jeszcze n,i,żesz'łłańcg: Przysiekz Stal,ej I, Żegro,w|r:a,

RieŁuzu, że grcwa, Ił c,w e ju: sź, P o'tadoua, Szczepł.nho-
ua Naulego, Oiszell:a, Żgdowa ź Zggmuntozua-łącz-
nże 3 2ż g os1:aćtcirsitła.

Ogóiern ,rs l:ri,dch i992 - 1994 nu u.lodociargozuanże
wyti,rlrn (,ł staracj":, z::utuch) 6.a77.438 tgsżęcy, u ialn
dat,_lc3a wgnźosła 3.929.40a tys., Co stanouJż 64,60/0

ogcinEc'n ::.asztal$. Ge"ruerainźe n a źn,westycje zlłżq-
zTne z zGcp{1..1:Tzen?zm ,mlzszkcl,ń,ców ussi tu usadę (btt-
d"ou:a sźeci, ::tdcjź tłcd,o,:iqEouei us Brańsku aTaz na-
zuycii silLci,ilź u Iriarolcl,źcg) ugrłuno 8.90a.422 iysżą-
ce złc!,g.:i.", z czego cictacaa ugłłźcsła 6.752,400 tgs.,
CC! s|lr:.oii! lJ"i0,

5lc: u;;siqcźe-;,ię Burmżstrz zakoilczył: zwraćcże u-
uagę. juiiźe :łcielile prze:i. nan,ti s-lało ż jakie jeszcze
stcż-

Głos za'ci,ał ló,,vi:iez iTojewoda, ktcry stlvierclził,
że bcz ,wotiy zyć i prcdukov;ać nie rl:ożna. Yy' c;-,ivl-
ii.,,,łv;any,ni sv!,i..cie każciy czło-łiek wi;lieit .'ic r,:,-j
ni;ec s=.,";cb,:;!ny dr;s|ęp. Godnym porikreślerria jest
Jal..t, źe ta iawest-,.cja por"vstała dzięki r,vzajeniteinu
:rczuł:ieniu r,vładz gł:iriy, spóidzieiców i rolnikór.,,
i;:ciy;,,.iduallycł. Z. Haupt zŁoż"vł też rvszystkim ser-
Cecz;ie ż.,-cze:iia: Łly rok 1995 był bez chorób, a roJ.-
nikcl: darzvio się ,,i, ghi.,rie, oborze i na polu.

9,; ;.c:-€ _,:; cil]. iia |ę ce pizeil od,niczącego lr,{. Przy-
sieckiegc. sel,deczne podziękorr.anie za zgodę pcdłą-
czen:.a się io ..ich, a teraz rr.spolnej" h;,-drofornii po-
dziękor.,-ał Z, Konieczn.,-,

Tak lvięc w kciejnej i,,-si naszej gminy z kranów
trysnęła ,lvcdił. }iiebarvem nastąpi to rv innych (któ-
r,vch?), giyż rrrładze gr:riny \,,, t],.m działaniu są i jak
zaperlrniają, daiej będą - konsekwentne. (H. z)

K*:i kur s {Gzstr zy gl7ięty
ata zuycżęzcg Śuźqtecznego Konkursu (W. Ś.
nr 2!j z dn, 22.12.94). Abonament na'łłezpłutne
lły?:ożtłczenźe z biblźatekż 5 kaset uźdeo ugloso-
ruali: KĄTARZYNA ZIEGLER, Żegrózuko, ul.
Poprzecznł 1; MONiKA WŁOCH, Smźgiel., ut.
Lźpaua 'i; I,,LI;ł,GORZATA ROSADA, Śmigiel,
L:.l" i,,lllł::l:t!. ż; IźACLEJ JAr,IKOWSKL, Sm,igie'u,
u,i. !l,;!i,ń.: łźego 7 8 ; BARTO SZ BRZOZaV,/ SKl,
ŚTr,źgŹel, l,:.!. 

',LrłTć.}u.la 
7, Abonalne?,t na lDupo-

zEczeruje -1 lł:r:set tuglosotua!ż: KRZY SZTOF
WOWEE, ,Ź)m.,ł,;-ile|,, ui. Słouackźego 16; PATRYK
}/IA1KOW SĘI, Śrr"źgźel, ul., Słoąpackźego 16a;
R0-3EFi _,i="CZK-l,, tsirłrśnźce ]; 4-1fl{A GRZE-
S.IAK, iił,tuay-,źeś, u!. Smźgżel,ska 30; LIDIA
KRY-sTEK . S"rł,źgźel, Dl"Ldi1 cza 6,
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Z OBRAD KOMISJI PLAI\OWAIYIA PRZESTRZEI\I\EGO
PORZĄDKU PUBLICZNEGO
I oCHRol\Y SRODOWISKA

Posiedzel'ie Komisji, której przewodniczy Leszek
i.'alcei, odbyło się 16 stycznia bieżącego roku, W po-
siedzeniu również uczestniczyli: przewodniczący Ra-
dy Jan Pietrzak, burmistrz Jerzy Cieśla, policjant
Jerz5. Przybyłek, członkowie Straży Miejskiej: Wi-
told Ciesielski i Roman Szmytowicz, kominiatze: Ja-
nusz Graczyk i Ireneusz Klabiński oraz pracownic1,
Urzędu: Krystyna Fęglerska i Maciej Marciniak.
Długa lista zaproszonych osób już na wstępie suge-
ro-;vała niezv,uykle bogaty program posiedzenia.

NA PIERWSZY OGIEŃ PO§ZLI KOMiNIARZE
J, Graczyk stwierdził, że wiele zamieszania w ich

pracy v,,ywołała ustawa o przedsiębiorczości i wol-
nym rynku, która zezwala na prowadzenie działa1-
ności gospodarczej bez fachowych uprarvnien. Usłu-
gi zaczęli ślviadczyć .lewi" kominiarze, a dot;,chcza-
sowe rejony uległ1. rozbiciu. Porvstała niedarr-no ]{or-
poracja Kominiarzv Polskich. ktorej członkaml sa
nasi kominiarze, będzie rvaicz_vła o rvvdarvanre licen-
cji.

Obowiązek usuwania zanieczyszczeń z ptzerlotiu;,
dyrnnych i spalinolvych spoczywa na rvłaścicielu, za-
rządcy lub użytkowniku obiektów ogrzewanych pa-
1iwem stałym, ciekłym lub gazowym -a nie na ko-
miniarzu!!! Z powyższego lvynika jednoznacznie, że
to właściciele nruszą zabiegać o rvykonanie usługi
przez kominiarza, a nie odwrotnie, Sprawę pow5,ższą
reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych z dnia 3,11.1992 r. w sprawie ochron1, przeci-w-
pożarowej budynków, innych obiektów buciorvlanvcii
i terenów (Dz. U. nr g2 z tg92 r., poz. 460), ktorego
§ 24 ustępy 1 i 2 brzmią następująco:
1. Właściciele, zarządcy lub użytkownic.v obiektc.,-;

ogrze\^ianych paliwem stałym, cjekłl.nr 1ub gazc-
wym są obowiązani do usuwania zanieczl-szczęi-
z przewodów dymnych i spalinowvch:
1) od palenisk opalanych palirvem stałr,nr - cr

najmniej 4 razy lv roku,
2) od palenisk opalanych palii.,,em pjr-n:-i-,-nr i ga-

zowym - co najmniej 2 razv lł, roku.
3) od palenisk zakładów zbiorow-ego żr-i., ienta t

usług gastronomicznych 
- co najmniej i.az \l,-

miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe n;,e sta-
nowią inaczej.

2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, należ_v*
usunąć zanieczyszczenia z prz€wcdow r,,,entyia-
cyjnych co najmniej raz w roku, jeśli r.viększa
częstotliwość nie wynika z warunliów użytko-
wych.

Na terenie miasta i gminy pracuje 3 kominiarzy,
którzy mają swoje ,,strefy wpływów".

Za swe usługi pobierają następujące opłaty:

- czyszczenie przewodu kominowego (nie komina) :

przy piecu c.o. 6 zł (dawne 60 tys.), a przy pie-
cach trad_vcyjnych 4 zł (dawne 40 tys.),

- czyszczenie przew-odu r.,,entylacyjnego: 4 zł.
Do obowiązku kominiarza naieży też uprzątnięcie sa-
dzy.

J. Pietrzak zasugerował, by kominiarze dotarli
do każdego użvtkownika kominów i spisali umowę
określającą warunki płatności i częstotliwość rvyko-
nania usługi.
L. Balcer prosił, by w czasie swej pracy zwracali też
uwagę na to, czym użytkor,vnicy pieców je opalają,
.iest to niez.łykle ważny problem ekologiczny.
J. Graczvk oświadczył, że obecnie nie ma obowiązku
piou,adzenia zeszytórł, kontrolnych, a ci użytkorł,ni-
c-,-. którzv rez1,-gnują z usług kominiarskich, winni
podprsać stosou ne ośr,;iaciczenie. Wielu jednak nie
płaci i odmau-ia rvzięcia na siebie odpowiedzialności.
A niesprartny komin, to też źródło pożaru w budyn-
kach mieszkalnych.

A JAK IVYGLĄDA PF]ZPIECZEŃSTWO
POŻABowE?

Krótką informację na ten temat złożył J. Gra-
czyk, który w tym przypadku wystąpił w roii ko-
mendanta miejsko-gminncgo OSP. Zwrócił się do ra-
dnych, by przychylnie ustosunkowali do zapropono-
wanego przez sttaż pożarną budżetu na rok 1993.
Pilnie potrzebne są środki na zakup sprzętu. Straze
dotklivrie odczuwają brak węży. Największym za-
grożeniem jest.., człor.viek, jego bezmyślność, prowi-
zciki elektrvczne, rł-l,palanie trawy.
Siefail Kiupsz zrvrócił uwagę na brak pogadanek i
pokazorv bezpośredniego użycia podstawowego sprzę-
t,l ppoż. L. Balcer zaapelował, by chociaż raz w ro-
ku przeszkolić osoby odpowiadające za stan bezpie-
czeńst-,ł,a \v salach i świetlicach wiejskich. J. Pie-
trzak zaproponował, by w zwodociągowanych lvsiach,
rv ktorl-ch nie ma OSP, zainstalować w pobliżu h__v-

cjrantórv szafki z wężami.

ILE i§A DODATKI MIEszKANIowE?
1nformację złożyła Krystyna Fęglerska,

W grudniu ub. r. złożono 54 wnioski, z któr,vch ó2
załatrł,iono pozytywnie. Ogółem wypłacono 3.51?,30
zł (dau,ne 35.173.000,-), w tym zarządcom budyn-
kórv rnieszkalnl,ch 2.186,78 zł, Najemcom mieszkań,
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do ręki, wypłacono 1.330,52 złote. Najwyższa wypia-
ta .- około miliona (w starych pieniącizach).

W styczniu, cio i3, złożono daiszych 87 wnloskou,.
Frzev,riciuje srę, że na dopłaty w skaii roku beq-lt
potrzeba około 6 miliardow (rv starej ,ol a].ucie) z}o-
tychl
Skąd wziąć te pieniądze? - padło pytanie. ir-a;ia
też i refleksja: jak mozna żyć mając 20C tys. złotyci-,
na osobę?).

A JAK Z "EEZPIECZEŃSTWEM PUĘLICZNYF,E?
Odpowiedź na to pytanie dały sprar,vozdania e

działalności w roku ubiegłym Posterunku Policji Lo-
kainej i Siraży Nliejskiej (będą one tematem jedne;
z sesji i lł,tedy je omowimy). Policjant Jerzy Przy-
byłek w trakcie dyskusji uwypukiił nasilający się
problem: lvzrost wykroczeń spowodolvanyc}e prjzez
nieletnich pod rvpłyrvem alkohoitl, z lrtórego kłrpie-
niem nie mają żadnych problemów!
W dyskusji, oprocz rvymienionego r,vyżej problemu.
podnoszono sprawy; blaku autorytetorv, pilnej pc-
trzeby znowelj.zowania prawa karnego - szczegoi-
nie jego egzekuc3i, parkowania sarnochodów
szczegÓlnie ciężarowych. (Z-uvracam się do kierol,rrł:Ów
i właścicieli tych pojazdów: nie blokujcie nirrri pr;e-
jść dla pieszych, nie zasłariiajcie nimi znakól,v dlc-
gowycir i... okien domów - szczególnie gdy pojazii
,,garażuje" kilkanaście godzin). fuTówiono ież c uz3,t-
kowaniu wysypiska śmieci - ,,Może w solrot;, bez-
płatnie?" (Roman Schiller).

Co Z 0CZYSZCZAL}iIĄ?
Na ofertę złożoną na targach ekcioglczn.,-ch jls-

townie ocipowiedziały 4 firmy, a osoóistr\-i-lcntakr na-
wiązały 2 cialsze - pol,vieciział M. },iarcini.ai,. (H. z.i

K pflffi€ €*rzędu
F+sierjze-ie. kióre odbyło się l1 st_r,cznia br. zos-

taic z:_lolni:-:i]!ral:e... czyrrszami.

Kiero.;-,::ik ZGi{il\,{ rł, Srnigiu }ienrl-k Skrzypczak
L.odzieiił się piervrszymi d_oświadczeniami i reflek-
sjami z pcciwyzszonyrni czynszarni. Jest wielu ioka-
torółv odwołujących się cd decyzji. W spornych
przypadkacir rnieszkania odwiedzili radni z kornisji
§plaw spcłecznych. Wnioskują oni o dokonywanie
zar.niany mieszkań i,"rb obnizenie czynszu tyiko w
tych pcmieszczeniach, które nie odpowiadają wa-
i:lrnkom (a nie cełej pol,rlierzchni rnieszkania), Pro-
ł;lenr jesi r,,,"- tym, ze wszyscy chcą obniżki {,,Z czego
i:ędzierny utrzy,nr_vw-ać stan techniczny budynków?),
a niki nie dei<iaruje chęci zamiany mieszkania.

V/ ri,vniku d_vskusji ustalono, że Zarząd wystąpi do
Rad;; lviiasia i Gminy o zrnianę jednego z czynnikórv
obnizających starvkę czyrlszu oraz o przyjęcie wy-
kłaini - komenta::za do załącznika do Uchwały r-;
sprar,,rie okreśienia stawek czynszu regulowanego za
lokale mieszkalne.

Poiiadto;

- podjęto ciecyzję o ząkończeniu modernizacji no-
wego obiektu Centrum Kuliury w Snriglu,

- ustosunko,wano się do uchwały mieszkańców wsi
Z_ydowo, którzy całą kwotę odpisu przeznaczyli
r:.a telefonizację,

- postaiot,-iono. na lvniosek przewodniczącego Ko-
nisji Rolnicirva Henrr-ka Zaka, że komisja ta
prz-, gotu;e regl-;,lamin - zasady zbycia tzw. grun-
tór,; soiec.iicil.,",-ie;skich itp (H. z.)

Zn MIo§vE WAKACJE
o W SZKOLE (od poniedziałku do piątku w godzr-

nach l0,00-13.00 i i5.00-18.00:
sport rł. salach gimnastycznych (dużej i małej),
tenis stołorvv.
niespodzianki (prz;,jemnel) w świetlicy szkol le;"

JEŚLI SIĘ NUDZISZ, }iIE }IASZ NIC INNE&* Ł-],f

RoBoTY _ PRZYJDZIZ^EI§&Z G3UWEE
sPoR,To\ryE!!!

omo@moooooo

O W CENTRIII KULTURY:

- od poniedziałku do piątku, w godziirach il.ijU *--

15.00 w sali kluborvej zajęcia świetlicołvei zga-
duj-zgadula, quiz;,, p.n. .,śrviat, który nas ot:,c;a",
konkursy literackle. gry planszo,we, zabałvy r:u-

chowe,

-- w środy rł, godzinach 16.00-19.00 w Eaii irlu}:o,";ej

- zajęcia szachowe,

4 1utego lv godzinach 19.00 - 24,00 w
wi,dołviskori,e j - dyskoteka,

iutego rł, godzinach 16.00 - 19.00 w
r,vidowiskowej - balik karnawałowy,

rł, sobotę,
rlużej sali
rv środę 8
dużej sali

@ w Flt,fi *ItsLI(}TECZNEJ w
śroci; : l,oniiursy rysurikowe,
piątki: c1.1iŁ:.::ie i opo-łiadanie

CZACZ|J:
zgaduj-zgadule,
bajek.

@ r.,s/ F,iŁ.:i §]I§LEOTiąCZNEJ w ST. BoJANowIE
-- rł,toilri i czvrlai:|ki: głośne czytanie bajek i baśni,

- pląti<i: 1-;cnkursy czl.tel-icze,,l{asze lektury",
-wi,eczor1, haśni francuskich.

JE§Łi Sr:l NijDE,iSZ, NIg MASZ NIc INNEGo Do
Ęc§j$TY _ PR,ZYJBŻ vaż I Do NAs!!!

I



gg Bank §pół-Tfi"&il"rmiglu

i dIą Twojego domu

BANK SPÓŁDZIELCZY W SMIGLU INFORMUJE KLIENTOW I MIESZKAN-

ców MIASTA I GMINY, ŻE DLŁ oSZCZĘDr.loŚcr WASZEGO CZASU I B,Ez-

prncznŃSTwA PRZECHOWYWANIA corÓwxl PROWADZI KoNTA oso-
BiSTE.

DLACZEGO KONTA OSOBISTE?
Posiadacz konta zyskuje niiędzy innymi:

- vyyi52g oprocentowanio wkładórv triż na obiegowych książeczkach,

- książeczkę czekową zastęptrjącą gotórvkę,

_ możliwość zlecarria wpłat rvynagrodzeń i innych należności,

- regulowanie przez bank stałych zoborviązań: energia elektryczna, gaz czynsz, te-

lefon,

- dostęp do odnawialnego kredytu udzielanego bez poręczycieli do wysokoŚci 3

krotnego wynagrodzenia, nie więcej niż 1.000,00 zl na okres 1 roku. O kredYt

rnoże się ubiegać klient, który posiada konto osobiste w naszym Banku co naj-

mniej 6 miesięcy i nie dopuścił do powstania salda debetorvego, lub w ciągu 7 dni

wyrównał debet.

Poza tym informujem;l, że Bank nasz wprowądził
od t5 stycznia t995 r. takze iokaty:

1 miesię czne 200lo

2 miesię czne 22olo

Zapraszamy do kotzystania z usług
ną§zego Bąnku



wlTRYNA ŚMIGIELS:<A

29 grudnia ub.r. w sali Domu Działkowca .tr, Sm;,-
glt-t Społeczna Miejsko-Gminna Rada Sportu Kuit:.r-
ry Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu zorganizcwa}a ili-
łą uroczystość, w czasie której wyróżniono sportołv-
ców, szkoleniowcóvl i działaczy za osiągnięte rłyniki
i pracę w 1994 roku.
Slłą obecnością irnprezę uświetnili: Rafał Popłarł,ski
.- zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sportrł
UW w Lesznie, Edward Strzymiński 

- dyr. Deiega"-
tury Oświaty i Wychowania w Kościanie, Stanisłarł,,
Żyjewski - 

plzew. Kolegium Sędziów, sędzia t ligi
piłki nożnej. Obecni byli też gospodarze Miąsta i
Gminy Smigiel: burmistrz Jetzy CieśIa, przer,,,ocini-
czący Rady Jan Pietrzak. Radnych reprezeniorvaii:
Alicja Ziegler 

- 
przew. I{omisji Sprav; Społecznych

Rady MiG, Jan Lisiak i Roman Schiiler, Cbec;:i b,vii
dyrektorzy szkół, zawodnicy reprezentujący trzy po-
kolenia sportowcorv, działacze, sponsorzy...

Przewodniczący Zarządu Społecznej Rad5l Leszek
Balcer 

- też radny 
- w v,zystąpieniu m, in. st.,xiiei:-.

dził:
,,Ponad rok temu, w listopadzie t993 r.,(...) po-wstał:
Społeczna Miejsko-Gminna Rada Sportu,, I.rF i Re-
kreacji.(...) Założyliśmy sobie stworzenie sprzvjaj::-
cego klimatu dla rozwoju u,szelkich form żvcia spoi-
towego, turystyki i rekreacji zvlracając szczegóina.
uwagę na środowisko dzieci i nrłodzieży (..,). Prz.,
wsparciu rvładz samorządolvych (...) l_rzvsĘg}i§iny p3,
moc materialną, ktora pozwoliła nam gcspodaru;ąc
po ,,wielkopolsku" na organizację 30 imprez (...), lł
których startorvało ogołem 1?00 osćb (...).
Zaznaczyć nalezv, że poza środkani bu;;eto-,i-\-1ni.
poprzez naszą pTopagandę. pozvskaliśnr- cila sporiu
sponsoloy;. ktorzy na sport i rekreację przezlla:zvli
ponad 30 miiionów złotych (...).
Społeczna Rada Sportu, aby zniweiclirać p€iĄitre 1:i€-
dowartoścrorvanie zjawiska zdecydoiłrała się na ilotl-
kurs, ktorego podsumolvanie jest w dniu dzisiej.qzyl]l.
Szanorł,ni, zebrani] Szanowni goście. Pl2g1|;f;l1i!33^,-:
ten problem jako społecznie ważny''.

W KLASYFIKACJI I{aNOROWEJ §Ą/Y-ą{}ŻI\,:, ii,{
ZOSTALI:
1. Michai Szkudlarek,Iat 62, z&fi. l,i,, F;,.,lysltre tsc1*

skiej, W igg-i r. li'ziął udział w 14 przełario"ł,i,:rch
i długodl,stansorvvch biegach uliczny:h. 3:-1 la-
łożycielem, a następnie trenerem podriosr,:ciiił;, l,:ię-
żatów w Lzs przvsieka stara.

2. Boman Bororvski. instruktor sekcji szac}-ro.wej
,,'Wieża" przy Centrum Kultury w Srrriglu, .*rięik,.
pasjonat i propagator szachów.

3. Zdzisława Ratajczak, nauczl,cielka. zeangażc,i,e-
na w organizowaniu imprez i śrł,ietrlie pro..vaclzą-
ca kronikę Rady Sportu.

ĘrVpnóżNelono §por{owców
w KLA§VFi!{ACJi sPoRTotvcow Do LAT 15:

]. Seaia K;'al,viec z Prz3.sieki Starej - za osiągilię-
cia v,, iriegach przełajo.łych,

2. Magdalena Fiiieh z sekcji ,,'Wieża" - za dcbre
"łyriiki r,v zarvoriach szachowych,

3" B:lagdalena Szlafka ze Smigla 
- za osiągnięte wy-

tliki w lekk*atletyce,
4. Kałeila ŻaL< z Czacza - za osiągnięcia łv biegach

przełajowych,
3. Falt"eł Eajzert ze Starego Rojanou,a - za osiąg-

nięcia r-; lekkoatletyce,
€. Arkadiusz JaŁioi:ski ze Starego Bojanowa

osiągilięcia rv biegach przełajowych i piłce noż-
nej,

7. Micirał ĘYesełow,ski ze St. Bojanor,ta 
- za osiąg-

ilięcia -lv 1,.a., szczegóinie w biegach,
8. §arosłarl Frąk z Czacza - za osiągnięcia w graclr

ZeSpOłolr'.;git, szczególnie piłce nożnej,

grach zespoło-wych, szczegóinie r.v piłce nożn,ej,
10, Łtrkasz Mrug z Przysieki Starej osiągnię-

te wyniki w biegach przełajowych,
11. Łu!ąasz Frimel z sekcji ,,Wieża'' - za osiągnięte

,,v.vniki rv zawodach szachowych,
12. Kałol Plarcirriak ze Śmigia osiągnięcia w

kilku dyscyplinach, najlepszy sportowiec szkoły
śł:igielskiej w 1994 roku,

13. Faweł }Yalvrzynowski ze Śmigla 
- za osiągnię-

cia w biegach przełajorvych oraz koszykówce,
14. Ęlichał Jiłszczak z KS ,,Pogoń'' za osiągnię-

cie lv zespole piłki nożnej,
i5. Jacek Sobolervski z KS ,,Pogoń''

\1- zes}]o1e piłki nożnej,
16. frIałek Kachnic z KS ,.Pogoń''

w zespole piłki nożnej.

- za osiągnięcia

osiągnięcia

(I§azrvy r,riejscolvości oznaczają szkołę, do której u-
honoro,łarri sporiowc;. uczęszczają).

t

KLASYF,IKACJI SPOETOWCOW POWYŻEJ
"i-AT;
Airnieszlra Firlej z sekcji ,,'Wieża'' - za osiągnię-
te :,v,:,niki w zawodach szachowych,
łl,tariąlsz §Volsztyński z sekcji ,,'Wieża'' - za osią-
g,:ięte -,r,:J!liki \,,/ zawodach szachowych,
Ac_aln F_}*.da z ,,Polonii'' osiągnięte wyniki
-,v teilii_1i.-] l. l.;l_glvym na szczeblu III iigii między_
.,,,rcje1,].|,.iziiiłj olaz w Fucharze Polski,
fi,ł;l*an J:inkowski z ,,Polonii'' - za wyniki osiąg-
nlęt.. ..v l:enisie si.cłorvym rv lidze oraz Pucharze
Poiski,

5. Grzegł;rz Stachorviak z ,,Po}onii'' - 7ą wyniki
osiągnięte z druzyną w tenisie stołowym w lidze
i pucharze pclski.

6. Marek R€asłorą,ski z Koła Wędkarskiego w Śinig-
hł - za ,v;yniki sportovle w wędkarstwie, m. in.

lt
ia
1
-|,
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dzi*łacuy, §p*E}§*tróĘ/v
za złorvienie suma o wadze i0 kg i ciługości i1?
CD, 3. sztafeta 18 X 1000 

_m ze szkoły podstawou,ej w§miglu 
- za. zdobycie wicernistrzo"t*u wojewódz-

twa,
7. Firzysztof Feiec z I druż;.rry

szczegoi:rie a;nbitną i
sezonie,

piłkaruy KS ,,Pcgoli''
spoito*wą posia-wę rv 4. drużyna,,Trójboju''

now-ie 
- za zdobycie

twa,

ze szkoŁy w Starym Bojeno-
wicemistrzostawa wo je,łóC_z-B. -lVłodzimiełz Eydlewski z I drużyrly piłkarzy KS

,,Pogcń" - jako r..zyrózniają"y ,ię zawoctnik tegozespołu rv całym roku,
9. Iłfaciej §irzeiczyi< z zespołu ;uniorów KS ,,Pogoń''
_ - jako rvyróżniający się postawą vz całym ńku,

].0. Tadeusz Szweda 
- wyrózniaja.cy się ambicją 1postawą piłkarz zespołu Oldboy PbCOX 

- ilin-,
11. Taełeusz Czapla -__ w-yróżnia3ący się amlricją, pod-pora drużyny Oiciboy POGOŃ * GIN.
w KLASYFiKACJI NAJŁtrP§ZYCEI §Zi{*ŁE-NIGWC j3lĘ,,, GEGANIZATO§GW SPOĘT, U, RE§{ĘE-ACJI I DZIAŁACZYZ
1. Kazirnierz Ę{aśiak -- KS ,,Polcnia' Sluigiei: wy*różnion;., za rvieloieini wkład p.""y, |r.,po.gcwarlie atakże osiągnięcia rv tełlisie,
2. Jen Kasprzak 

- riauczycie.| w.f. .,l Sta.i.r-ni l]oja-nowie -- za wysokie o,ciagniecia i r,, l-ct:c.,-;ałie ozle-Ci O uzdOliiieniacil spolioi,,.\,.. ., o.ia,::ic1: i._.:ar:l ,sukcesy w 1994 r.,
3. Tornasz F'rącko*.iak -- naLiczvciet .,-.- ; rł. §ł-,-i,-l..
szkolerriov,ziec j, rr,}-cho\\, a§.ca drl";i^ mOr. 

'"Ji.l-1l 
,.znaczące sukcesy sportotł-e, bezinteresorrru 

"oa...,.--żowanie r.,, tej prac,v, a także za osobiste ";;;;;;;-nie r,v organizację różnych zawodów, udział v/ prż€.w zespole POGOŃ 
- GIN, ' Ó\gL

4. ZYgmunt Ratajczak _ nauczyciel w.f. w Smiglu
- za całokształt pracy organizacyjnej w zak;:e,:i.-sportu oraz turvstyki na teienie .Źkoły 1 \,., rar]:laci;Rady Sportu,
5. Rornan §chiller 

- za bezinteresowna :,i:aniica{f-wanie w organizację różnych imprez spol-ił....,-,,gjl i i+-kreacyjnych, a \,.7 szczególnie w zakresie ;:czar:iic-twa i wedkarstwa,
6. Marek §owa - nauczyciel rłr,f. u, Czzlcz::ł. oi,,:,ei;1-zator sportu na terenie C)zacza, inicjatol. ,.g11.:;-"].piłkarsl<ich w Czaczu, a także za osląlnrecia .;.r.chc-
rł'ankórł' vr biegach oraz gIę -w I druz-;i:le pil,-.:r.si,la,KS ,,PCGO}T", w czasie ktorej ..,-,,ke.,,.' , .:. ,,.:.. -.

czajną kuliurą oraz fair pley posta , a..7. lVłciciziu:iełz Vl'iodrrkie,łicz 
- _1;,l]ec:. czjor=..Zarządu KS ,,Pogoń'' r,vykazując1.- ciuze z;.a_i:!.a..,,].., 3-nie tz organizację iiilprez masoviyci..

W KLA§VFXKACJi ZESPOŁG?? _ri]3l'ij:r,l.i_-i.,{,
2. drUżyna Olciboy POGOŃ * ilĘlrr Sr:ii_x;li ,,,, i,;l]i.-_ za całokształt wynikól,v spcrtow-*,.ch,
2. riruźyłł Oldboy'PO**ru -- {+Ń §.tl;;iei 11. piłcinoŻnej - Za największą ilość z:ił;;;t-o-ij.l lilchłi,r.,..,rv różnych tur::iejach,

5. drUŻYna siatkarzy 
- amatorów z Nietąźkopva _za osiągnięcia w turniejach,

6. Młodzieźowa Drł.rźyr:a §portowa-Pożarxricza z G§P§nrig-ibl 
- za zaangażo,waLrie i wzorową postawę wróżnych zar,,-oiach.

ZA ZASŁVGI DLA SFORTU I §EKĘEACJI D:VP-LOMAMI ŁIĘ{GNOĘOWAF{O:
Jetzego Cieślę - burmistrza Miasta i Gminy Smi-giel, ĘenrYi<a §krzypczaka -- kieror.vnika ZakładuGospcdarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu,Eleienę TVróbler,vską 

- dyr. Centrum Kuitury wSir:igiu, §Fr'ićolda Ornieczyńsńego .- współzałożyciela
R.lłrjy §po.tu i działacza, §tefana Kiupsza * współ-z=łczl-rjię]ą Rady Sportu, d,ziałacz" o.i" propagatoraldrc,łia pizez sport i rekisację, ;eĘo Grzelczyka
- za działa]rrość na Tzecz spoitu r,ł sanrorządzietieszkańcórr.. B,;,szaria §"."eir",.rieka, prezesa KS..Pogcń" -- za pracę orgariizacyjną i wzoro.uve u"trzy-nanie obiektóv,, sporto-wy-ch, na.łr*"ę Mencel
Zaai.igazov,/anie i -wzorov,ze proivadzenie inrpiez spor-tcwo-rekłeacyjnych, Kurkoę,e E"u.t*o §tłzeleckie
r-; Srniglu 

- za propagowanie i popularyzację strze-leci-ła spcrtowego wśród,łler"tan"Ow.
BVFLOMY }IONOROWE OTĘZYMALI TAKŹESPON§OtsZY:
§alcer Piotr 

- sponsor piłkarzy POGOŃ - GI}i,Balcer Leszelł ._ sponsol zawoCó.v ciziecięcych i pił-karskich, Berrtka Edmund 
- sponsor KS ,,pogc'i,,,Chudak Zbigniew 

- sponsor KS ,,iDogoń'', ForrieĘk
Ęyszard -- sponsor ,,Polonii'', Frąckowiak Jacek -§ponsoi] ,,Polonii'', Głocki Słarvorrrir 

- sponsor za-
v,.odóv,, sportorv5,-ch, Gruszecki Miclaał * sponsor za-rr;odcw sporto-*ych, Piotr Kaczmarek _- §ponsor za-lvgdSlt. sporto.rych, Jan tisiak -_ sponsor LZS Spla-r;ie ołaz iożnych imprez rekreacylirych i turysi;,-cz-
nvch. BYszard F{azurek -- .porruo. KS ,,pogoń,, aTazióżn-;cą inpiez, §ławornir Só*uki<l 

- §ponsol zawo-dóę'i imprez organizowanych przez KS ,,Pogoń',.
],diłvn akcentem spotkania były występy artys-tvczne cizieci ze szkoły podstawo.",,rÓ: * S*isr., o"",par tanecznych z grupy ,,APLAUZ'' d,ziałające; przyCeitrum EultLliy .ł. Smig]u.
iJlaiule"cje zaw-odnikorn, działaczom, sponsoronr ispclsc;;:ej Radzie sportu wraz z zyczeniami daiszvch

sukcesór,v za osiągnięte wyniki, p.u"ę t.ur".=Ę;;;:
g*n_izacyjną i spo::sorow-anle złoZyti:' R, Popławski,J, Ciejia, S. Ż3.-jsw-.ki, E, Strzymiński_
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W imieniu zawcdnikó,"v podziękowanie złożył teni-
sista stołowy Tadeusz Kozłovlski.

Zorganizoviana impreza była dowodem na to, że
zbiorowy wysiłek wielu za-angażowanych ludzi rnłze
dać tak piękne o-\^"rcce, jakinr były uśmiechnięte tvva-
rze sportowców.

Czytelnikom przyj]omnę tylko, że Społeczną Miej*
sko-Gminną Radę Spcrtu, Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Srniglu tlvo:zą: Leszek Balcer - 

przewod-
niczący, Ratajczak Z;rgmunt - z-ca prze"ń/., Rontan
Borowski 

- sekreiarz, Włodzisław WłodarĘigr7,1iqz --
protokólant, Ryszai:d Szczepaniak, Jan Kasprzak,
Tomasz Frąckowiak, E-rigeniusz Walenczewski, Ta-
deusz Czapla, Zdzisła-.ła Ratajczak, Roman Schiller,
Kazimierz Maślalc, Jetzy Grzeiczyk - członkowie.

(H.z,)
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'lV klasie ,,.§uniorórv Młod,szych" drużyna rozegrała
6 meczóvr zdobywając 10 punktółv. Odniosła 5 z$/y-
cięst,ł i poniosła 1 porażkę. Na półmeiku rozgryv;ek,
na ? druzyrr uczestnicząc;rch, zajmuje I miejsce.

Ber-\,r'y ,,Pogctli" w tej klasie reprezentolvaii: lVlar-
ciniak Artur, Pikiński Dominik, Adamek Adam _- 4,

Kiełcze",łisili Paweł, Szlafka IVf irosław, l\{arciniak
Krzysztof, Kuśnierczak Karol - 4, Adanrek ,Ę.{ar-

cin - 1, Małolepszy Gracjan, Ratajczak Flu-bert,
Walczak Hubert, Strzelczyk Maciej - lż, Kaminiarz
Krzysztof, Frąg Jarosław, Chtrdak Robert, Łabęda
Dar:lian, Jasiński &[arian, Karniniarz Maciej.

Drużyna GLD EGY ,,GEN -_ POG&N" brała udział
w 5 turniejach zajmując ccipowiednio następujące
rniejsca:

Tuririej Wójia Gminy Święciechowa - 1,

Turniej we Włoszakov;icach - 1,

Turniej Dcżynkcwy w Smiglu - 2,

Turniej Wójta Gnriny }Vłoszakovg|gg - !,
1l Tu_rniej Burmistrza Śmigia - 1.

:,1:..",,. Jerzy Grzelczyk

! l 6 l l c, lle l l o l l o ll o l l o ll o l l o ll c3 l l o l l a ll o l l

ffi& §ue&ffiffiwffi§&Y

\Y dt-,iacj' 9-i i grucinia 199,1 roku czt-:looso ,c-
-,,a Ci,.lz,,-na sel.:c;i szacholr-eJ ..Wieza'' dziaiająca
przv C,_i:i1"_; .,.i ]{,_;_t.l:,j,-., Smiglu. brała lczlal tt rrl-
stizostrvach troiski piacó.,,,-ek l.",vchowania pozaszkc|-
i:ego w i-l",,ogoszczy. TLrrliiej lozgr},-wano ten'lpein
pizyspieszołyn, czyli 45 rninut dla jednego zawoci-
nika. Prrnktacja drużynolł,a była zasać,rrtczą, ale ro-r-
l:jez oceniani byli wszyscy grający \1,g kolejricści
.,,,l:.,-:jiownic.

W tui,r:ieju startorvało i6 drużyn, l{asza l_ipiaso,,ł,ała

się na 1.iiil miejscu zdobyrvając 14,5 pkt.

tririy.*,i:iur.l.rlie punkty zdobyli: Łukasz Primel - 
5

pkt., ii{;.teu;;z Wojtkorn,iak - 3,5, Farveł Prrilel i lo{a-

gdi,tl:na Pjiicjr po 3 pkt. Jak zapewnili zarvodnicy i
jlstr,,.kicl, E.-, :,:,,,l., Ecl,o.,vski turniej przebiegał \,I,/

i;s i,jzc i1-::];,:o-\ri]J r przyjacielskie j atrnosferze.
(B. M.)

}€+++§a*#+ +ć4+ęe+€4

Peplze.i::i ]]r_].i.jer (irłcdniel) ozrraczony ja.ko 26

Ł],ł 1i91,.1 5z1,!ai nt{Ił.er€nl ,url 19S5 roku, a 82 z kolei
( co pł c r a l k 1_1. r.,;,,, j l-,-il,:ąnia n,asze j §azetir). Pra,widłor'"o
",-,,i:,:ien b;,,i nuintl$,ń.!ay jako: 1 (82). Przepl3szłii-i]li.

sffi§ffiffiffi $§/ffi§
Kiub do rozgr_vwek ,,;;;i,.ltaL-*,ił ii,;ie druż;,.n;,, ;,,;ł-

karskie:

W Leszcz3,n=kic,j *ila:.ie 3i;;ę=:o;,, ej -\: ,,-steDo\1, ała
pier,rvsza i,iLlz.,-na. ktc;,a Ioz:slrł]a i2 illec.Ó,,,,-. Z C7.e-

go rvygrała 5, zier;iso-,-,,:ła l. ;,:,ztg.,aia . iia pcł-
metku rozgr,1-,,i-ek ta dl,.iz-,,lra na i i ,-].ią:-.ch uczia]
11, rozgl,Yn-kacil zajęla 'J li,iiej;ce.

Występoil-a.ti rv niej riastępując,l. i,.ł;,.,,iz3. , il,,łckj.

Sławonir, Franek Pioii,, Cg::odcr,,,cz,,,1< Ł,ri.la-sz

strzelec 2 brame k, \:/c jciecnc,,,,si<i lii:i5rrie iv

Sowa },Iarek. Franek i"{ichał - ż, Grocki F:+,eł,
Dworcza|: I{rzvsztof - 2, Grzeiczyk Robert - "],

Pelec Krzvszioi. Paluszlanev]icz Walclemar -- 5, R",,.:,,

Iewski Włoc:lnierz __ 5, Part,iak Wiesła.ł- -- ]. iia'
miniarz Danian - 3, brar:iiki, Ole;nik Adam, Oiej-
nik Janusz. Ok,-:pnicza.k'lcrrasz, .Ióze.iowski R,:.,:]c-

sław, }iarciniax Dariusz.

W rozgry*,kach ,tv ranraeir ,,Filchartl tsois}.;i" jedi;-

nastka .,Pogoni" 1,-o 3 zrr:l,cięslrłach a r:li;.i.tcT.',_:1ę -!

LZS Oborz_vska 6 : 2. Dąb Bogusz..rn 4 : 0 oraz pc :.11-

sacvjnym 2§;l,gjE5fr,,,ie nad Cbrą Flościar,, ivy:i,ii,,,i-
jącą o dwie kias1- \\,\,-zci - r,, TI] lrC.ze, 4 : 3 i]t,,zanlo-
wała do 1/4 finału na szczebi,,r ckręgu.
Bramkami podzieliii si..: Pal.i:zkiei,,-]cz W., I'aivi*k
W., Sowa M. i Grzeicz5k R. -- pc Cn-ie łlaz Clejri!;
A., Ogrodowczyk Ł., Pelec K., },ial,cinilk D.. Rrlcl-
lewski W. i Samoląg P. - pc jednej. Redakcja



ZAKŁAD RzEMIEsLNIczY ,/^\
IN§TALA§Oa,SEWA EI,EKT,ĘYCZNEG$ <(>

POIVIIAĘGW ELEKT§YCZNYCE{ V

JAh$ CF§clMSKI
KOSUANOWO, ul. Polna 17, 64-{}3S §migiei

tel. 401 VAT 698-001-47-40

wykonu3e u§ługi lv zakresie:
o BUDOWA LINII NAP&Wi§TRurąjYeF{ SnnnnmGo NAPIĘCIA
@ BUDOWIL tr INI{ NAF8W§EYRZi{ }aeF{ \E"/ySoKIEGCI NAPIĘC{A
6 BUDOWA STAC.Ti §RAi{SFSffi,E/flATOft,OWYC}I
@ P{}MIARY EE &KTBYCgN§ §naprurmg* I N{SKiEGO NAFIĘCIA
e LINIE KABL$WE §e,§eN§EGa hTAPIĘeiA
€ LIF{iE KAtsLolvE hTISKiHGs NAPIĘC§A
6 INSTALACJE EŁEKTRYCZi{E
c INSTALACJE oDGROIvla§vE

o r a z |t s ł u g i
KOPARKĄ ,,BIAŁORUS" i FcD}Jc3,{iKiE_;i K$SZOWY1\{, WYSIĘG 14 m.

Zakład, przyjmuje u_czniórE do na1,1i;i ;a-Ńodr elektrcrnonter=.
ZakŁad wystawia faktury VAT.

SKLEP ROŁNU-OGRODNICZY
UR,S ZUT-A, PĄWEŁ BALCER

64_030 SMIGIEL tel" {{}-s5} * 180_111 - wepv.82
PL, WC"TSK;iI FOLSKIEGO 11

INFORry§UJE SZ,ĄNOIĄ/§YCF§ E,.T,. §{LtEiNTGtrv,

ża pwzyJMUJE ZAB§GI*I{ENIA FiA:

TRZMIELE - {.jŁH ĘGźFjtrJ iĄltrEl,Koscl,
zAPYLhCuE POMIE}ą}§,Ł i FAFF"YI{E GTłz EI{TOMOFAGI

zap raszarny oil 9.S0-17.G0, solrotydo14.00

o f e r u j e m y:
e GBZYBNIE FE§CZARKI R,ĄS POLSKECEI, EIISZFAŃSKICH
G FOLIE
@ NASIONA KRAJOWH i ZAG&,ąNICZNE
e NAWozY FŁYI{NE i SVPKEE
@ NARZĘDZiA i §PEąZĘ§ oGBG*NlCzż
o Snooxr Do PKO$UKCJI FEECZAH,Ki
6 DRZEWKA i E{RZHIF/V GWsCCIWE i 8uDotsNE



12 wITRY}TA śMIGIEtsKA

Slub to najważniejszg dzi,eń us WaszEm żgcźu.

TVLKO DŁ.Ą NOWCZEŃCOW
Tylko proJesjonalnźe wgkonane zdjęcia to zd-jęclr:,

które z duma, będziecie ,pokazyusalż rodzźnźe.

Zdjęcla z Waszego śLubu to najcennżejszł pani,źr4ika
dla Was na całe żgcże. Amatorsko ll,ykanane zdjęcża
nże zallssze Was zadouolq,
PomgśIcźe ten dzień sżę już nźgdg nźe potuiórz,g.

Profesjonalne zdjęcia z Waszego ślubu wykona dla
Was:

Z^}§ŁAD FoToGBAFICZl{Y
RoN{AN GÓRl{Y

Smigiel, ul. Ogrodowa 5 tel. 1S0 A

Przy obsłudze wese1 stała u,spółpraca z Zespołem
ELTEST p. Hantke - Bruszczewo tel. 165 i Studium
Videograph I. Nowak - Bronikowo te1. 374.
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DR,UKAR,NIA
Roman Łęczyński

64-030 §migiel, ul. C}grodowa 39

tel. (0-65) 180-111 w.543

Z:akłaó. ezyillnyi od poniedzialku do piątku
lv godzinach 10.00 - 13.00 i 15.00 - 20.00

w soboty oal 9.00-14,00

Poleca usługi w zakresie:

§& zaproszenia,
€ wizytówki,
S ulotki reklamowe,
€ druki firmowe,
€9 druki akcydensowe,
€ broszury, instrukcje,
€ opracowywanie druków,
€ afisze do formatu A2 itp.

z.{PRAsz.ĄM Do KoRZY§TANIA
Z MOICH USŁ{JG PO BARDZO
KONKI]RENCYJNYCH CENACE

DOBABIANIE KLUCZY
O samochodowych, € patentorvych,

OSTBZENIE NOŻY
Śmigiel, ul. Ogrodowa 1

Skiep rnotoryzacyjny koło CPN, te1. 6G5

rv godzinach od 10.00 do 17.00

SKUP ZŁOMU
Śmigiel, ul. NIorownicka 2?

Informacje i ważenie:
Śmigiel, uI. Wodna 6, te1. 83

Z§sPCIŁ trx€JZVcZNY l_osoBowY
(b wesela,

€ wieczorki
8 dancingi
ROBERT OLEJNIK

64-S3S 3 rn i g i e l, ui. E. Orzeszkorvej 1?
te1. (0-65) 180-11l rv.670

MIEJSCE NA TWOJĄ R,EKLAMĘ
I

SKLEP F"r]RMIoMrY
tr O L E C A:

§ słodycze - artykuły cukiernicze - napoje - wódki - wina O
C Z Y N N Y: od poniedziałku do piątku od §.OS - 22.00

soboty 9.00 - 13.00 i 15.0S - 22.Cii
niedziele 9.00 - 13.G0

ffi%łn,#.@#
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