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$/ITRYNA sMIGIELsKA

WALCZYŁ PoD Moi\TE CASSII\O
Pan STANi§ŁAIV JANKOWSKI, ucze-stnik rvalk

pod Monte Cassino, mieszka w Starym Bojanorvic.
}Tl 3l lata. Lata rvojłlr, \,vspomina ze,r,zt,Lłsz,ltli,,nl,
24.\IIII.i939 r. zostałem zmobilizowany do 56 Pułk,,r
Fiechot5r ,ł Krotoszytrie. Po wyposażeniu bojorvl-nr
poszliśł:y na linię frontu. Po jego rozbiciu lł,ycofa-
1iśrny się lv kierunku wschodnim, gdzie miały byc
cialsze 1inie oporu. Pc,dczas v,ycofyrvania mieliśm;,,
kilka stalć bojolvych z Niemcani: pod Kutnen i
Wars_;załvą. Tam nie mozna się bl-ło oprzeć pl,ze\ł-a-
zajacej sile ,wloga i trzeba b_vło iść daie j na rlsc}-ioc].
rł, kierulrku Gar.łolina. Co dalej? Cofaliśn-r}- sie ,J,,

kierun]<,.r granic;- rumuńskiej, aie zabrakło jedne1
nocy-. Wojska losl-jskie po przekroczeniu granic_v Pol-
ski zabrał__v nas dc nierł,cli rv miejscorvości Nlona-
stl,z__vska. Ryło to l7 ,*,,rześnia. W czasie pobytu *,
obozach rosyjskich pracowaliśmy przy budowie dróg,
tlostó-w i lv kamieniołomach. Była to praca bardzo
ciężka i wyczerpująca, tak że nie wszyscy przeżyli.
T'a praca trwała do wybttc}iu rł,ojny między Rosją a
Niemcami.

W Zr,,,jązku Radziecl.iilł b-iliśn-r:, cio 1942 roku. W
międzyczasie zostały plzeplc-rvadzone lozmowy mię-
dzy generałern Sikors}<im a Stalinem o utworzeniu
Arnii Polslriej r:a tere;iie 'Z-,łiązku Radzieckiego. Po
utworzeniu &Ti,Iiii, na czele której stanął generał Wł.
Anders, w sierpniu 1942 roku zostaiiśmy przerzuceni
na Bliski Wschód, Na terenie Iranu, Palestyny, Li-
banu, Syrii i Egiptu zostalistnr- przeszkoleni i zapoz-
nani z nowoczesnym sprzętem rr.ojennym Angiików
i Amerykanów. Po przeszkoleniu i pełnvm uzbroje-
niu wcielono nas do VII Armii Angielskiej. Po rvy-
jeździe z Egiptu pTzez TloTze Sr,ódziemne dotarliśmy
do południowego portu Włoch - Taranto. Tam za-
poznal,iśmy się z sytuacją wojenną, po czym poszliś-
my na pierwszy odcinek frontu, na ktorym nic cie-
kawego się nie działo, ponieważ front od dłuższego
czasu stał w miejscu. Następnie przerzucili nas na
odcinek frontu Monte Cassino, gdzie rozpoczęła się
decydująca walka o zdobycie twierdzy Monte Cas-
sino, która blokorł,ała przejścia w głąb Włoch.
W bit,wie o przełęcz brały udział wszystkie wojska
alianckie znajdujące się na terenie Włoch: Anglicy,
Amerykanie. Francuzi, Nowozelandczycy, Kanadyj-
czycy, Hindusi. Im nie udało się zdobyć twierdzy.
No i dopiero musiało przyjść wojsko polskie aby te-
go dokonać. Twierdza ta miała być niezdobyta przez
żadną armię świata. Tak oświadczył Mussolini Hitle-
rowi.

Bitwa pod Monte Cassino trwała ? dni, od 11 maja
godz. 23.00 do 18 maja 1944 roktr. Polskie jednostki
rv sile: ii. d;;r.,,. Iiarpacl.,a, 5. Cvr,v. Kl]eso\.,,e, 1i,l PLrłli
Ułanów Zmototyzowanych, brygada czołgórv, koman-

dosi wchodziły w skład II Korpusu. Waika była bar-
clzo ciężka, czego dowodem b1,,ło zdziesiątkowairie
rł,szystkich oddziałów. Bratrlurowe ataki Wojska Po1-
skiego wspierane były ognienr art5-1er1,-jskim dział
różnego kalibru. Odcinek był bardzo trudny do prze-
forsowania, fortyfikacje obronne Niemców mieściły
się w bunkrach skalnych. Każdy bunkier trzeba było
zdobyu,ać oddzielnie. Ja byłem rv 6 Err-gadzie Lwow-
skiej 5 Baonie Łączności, W czasie lł-alk byłem na
punkcie obserwacyjnym, skąd był kiet orł,any ogień
ciężkich moźdzterzy. Po zCobyciu lvionte Cassino i re-
ol,ganizacji jednostek wojskowych braliśmy udział
rv bitrł,ach o port wojenny ANKO}TA i BOLONIĘ.
Bl,ł_v to trudne rvalki. Bolonia była miastem zabyt-
koq-l-m i nie mogliśmy używać br.oni ciężkiej, w
przecirł.i,eństrł-ie do lvojsk niemieckich. A jednak zdo-
byliśmy, to miasto, Sami Niemcy przez głośniki zapo-
wiedzieli Anglikom i Amerykanom, ,,że szkoda ich
trudu, bo jedl-nie to miasto może zdobyc Wojsko
Polskie".

Po zakończeniu działań n-ojennvch zostaiiśmy na te-
renie Włoch zdemobilizorvani, a lv 1946 roku prze-
wiezieni na teren Anglii. W roku ig47 zgłosiłem się
na powrót do kraju i po niedługim oczekiwaniu, 13
maja 1947 r. wróciłem do Polski. Był to mój najra-
dośniejszy rlzień w życiu. Mogłem pol.vrocić do Oj-
czyzny i do rodziny. W domu czekaia na mnie żona
i syn, którego jeszcze nie widziałem. W Gdańsku o-
trzymałem zaświadczenie ,,przybył do Polski z tery-
torium Anglii. Władze Państwowe i, Samorządowe
są proszone o udzielenie jaknajdalej idącej pomocy
okazicielowi niniejszego zaświadczenia". Pomoc ta
okazała się złudna. Z przykrością wspominam okres
mojego powrotu. Pozbawiono mnie ob;;rvatelstrva
polskiego. od którego przecież nigdy nie oclstęporva-
łem. Wszędzie gdziekolrviek udałem się traktovrano
mnie jak ,,wroga bezpaństworvca", Kłopoty miałem
również z otrzymaniem dowodu osobistego, później
były kłopoty z otrzy,maniem placy. Ostatecznie zna-
lazłem pracę w Państwov,,ym Gospodarstwie Rolnyrn
w Starym Bojanowie jako traktorzysta a później
kierowca. Moje kłopoty skończył;, się w 1954 roku.

Choć minęło wie}e iat p. JANKOWSKI z żaiem
mówi: ,,Wróciliśmy przecież do ..ivojej Ojczyzny bo
ona nas potrzebowała. Radość i szczęście z tego fal,-
tu były krótkie. Często w]]acam m;-śiami ric lat woj-
ny. Mnie było dane przeżyć, choc było bardzo cięż-
ko...".

Dowodem tego są odznaczenia i medale starantrie
przechowywane przez kaprala STANISŁAWA JAN-
KOWSKTBGO: Krzyz l{a,łaler-ski Ordertr Cdroclze-
nia Polski, Krzyż Waleczn5lch, Krzyż Pamiątkorvy



wITitYNA ŚMIGIELSIi,\

CC. ze str.2
\,{crrte Cassino, ntedal Polska s\?emu Cbrońcy, I{rzyż
za Bitwy Historyczne: lr,{onte Cas:ino, Ankcna, Ro-
lonia, Odznaczenia angieiskie: Za §it"..,",ę o An,i,,onę.
Gr,,,iazda Anglii, Gu,iazda ltalii. Za udział w ,uvoj:iie

1939-45, Medai 40 1ecia Polski Lr-łdcrvej, i,{edai
Zi,, r-cięstwa i Woiności 1945.

V./spomnienia spisała: 8. Mencel

Dary z F§*Hmffidii
}Jało już kto paririęia p. Tadeusza Nowackiego,

blata p. Mari,i Krawczyko,;rej - żo:ny Władysława-.

Jest jednym z pierwszych miesz}<ańcór,lr naszegc

niasta, który zamie-qzkał na Zachodzie. Aie o Smiglu
nie zapomniał. Wraz ze srł.-ymi przyjaciółmi z }rc.!en.-

derskiego miasteczka Beilen: I1arm Bronstig, Danie*

lem Kerssies i Klaas de Weerd, przy pomocy lokalnej
gazetki, zorgar:izov,iali zbiórkę odzteży l-ia Tzecz

mieszkańców Śmigla.

Pierwszy raz do Śmigla pi-zl-b;-li 3 sanrochod,:_,:rc,.

załadon,anyni po brzegi darami. \\: iTlalcu br. F,-l,,
to rzecz-" uż},-r.ł,ąnu, cz_yste i w bardzo dobr;T n sta:iie,
Wśrćd iich b.r:łc du_zo ulrioró,,r, dla niemo-wląt i iizie-
ci. Dary zostały przei<azane do sklepu prołvadzoneg,,
przez Ośrcdek Pomocy Społecznej w Smig}u lrir,l-
czącego się przy ul. A. Mickielł,iczo,. Przy-,,vieżli a;eż

4 bardzo ciepłe, wełniane kcce, które rozdzie1o;:o
wśród potrzebujących w OPS.

Oczywiście zwiedzili Śmigiel: byli na siadio:lie, ii/

przedszkolu i strazniclr, zrobili dużo zdjęć, spotka-ii

się z burmistrzem Jerzym Cieślą.

Widać Śmigiel spodobał się inr, gdyż zapa-* ierlzre-
li daiszą zloiórkę odzleży i ponowny prz;ij;,zd.

Holendrz;, (p. T. Nowackiego zatrzymaŁy -,,v T{iei;-i-

czech. gdzie tlieszka, sprawy rodzinne) plz,;r-b,vli pc-
no\.,-nle tez 3 sanochodami osobov,l;,,i:li 30

kr..-:etnia br. Przyłvieżli rzeczy używane (.:,, helcdzo

ciobr;;m stanie) i nowe. Wśród nich b5lły ]I.ill. L3{]i_;-

rie męskie, koszule, pidżamy. Kiub .*poi1.,;.-;"v, c}-l,J,a-

rzwii kompletami ubiorów piłkarskicil, a_ przedszkole

- zabarvkami, Ośw-iadczlrli, z€ poFc-vi";§ii: prz_vja,rią
.i e rt,rześniu i przyv,liazą, już zebraną i znragazylic-
§-ana \iz specjalnym sklepie, odzież zlrncrvą i koce.

Wypada Holendron, p. T. Nor,ł,a,clriemu i pp. Ma-
rii i Władysłał.,zo,"vi Kravrczykom, którzy bezint=re-
sorvnie użycza.ją Holendrom kilkudnior""ej g,:śliłry
serdecznie podziękov,lać. D ZI Ę K U J E }",t Y.

SW{ATŁO W T,{JI§ELU
W nr. 25{91) z 22.t2.1994 r. w artykule: Z prac

Zarządu,,*3nisałem: Właściciel Jacek Frąckowiak
§prawę posiarvił jasno: al-bo spłacę grrrinie podatek
i procenty a_ibo zarrrkne za|rlł_l,d. Liu;ze inwestować
-w to, co d,aje pieniądze. LTluchamiarn, olblzymim
kosztem, drrrgi 1-riec (...)".

I słowa dotrzvmał.

Jego rozpalenie, kióre nastąpiio -vl czwartek ? kwiet-
nia br., miało be.rdzo u_rłc:y;:f-7 cha,:a_kter. W otccze-
::iu żony Hanny i córki l\{*gdale:_:;,, pracowrrików i
licznie zaproszor.lych gości - - ,,vśród_ których m.in.
byli: buri:-lir:ttz Jerzy Cieśla, rł,iceJrurmistrz l1enryk
Skrzypczak, człcnkowie Zł:ząGtl. Tadeusz ts/asielew-
ski, Alicja ź,legler i ller:rillł Zak, kontrahenci: Ju-
1iusz Mazurek z h;-łrtor,-;rii ,,?Tyzrr,a" w Poznaniu i
trVłodzir.nierz J;ikuborvski z budclvi.=:lej,,Jedynki" w
Poznani,-ł, olganizatcrzy targórrr regionalnych w Le-
szilit:; \Ą7a]cria Pcźniakor..;a. i S'ia.rlisła--..u K;:uk craz
clzedstarł,j,ćiele zaprzyja-źnicnej cegie:ni z przysieki
Sta_rej Rcmair Tvlączyński i Zbigniew lviatuszczak 

--;łaściciel cegieini Ja_cek Frąci;o.łiak wrzucił płoną-
cą za3ie-,ł -,s giąb pieca. Rczieg;-v się oklaski i polał
.ię szampan.

Ta była 1,pin3 
- 

pc-łiedzie,ł mi dwa dni później
p. j. F,rąckoi.,ri+k 

- ą 23Ęl3s piac bardzo szeroki i
i.;csz';ow-try,

-,l.iy}rurzono i yzy}:udo,,łanc rlovle przedsionki pieca.
PcdoŁnie ścia;ry jego -ł,,nętrza. Siropy Łlyły zar-wane.
?odnieśliśtry je i fiff §o,.Iy-o wyizolo,uvaliś:ziy. W;ymie-
ni}iśmy też zal^riesie pcdtrz_vrnujące ognioodporne
sirop;;, Zan_otolvaliśnly ncwy cdciąg gcIącego po-
-,,.,ietrza i irlpulso,ive n:azutołr,e palaiki. Trzeba było
ł-,,-,,l<onać całkov",ity, generaln;, Ier.:oyit podtorza i to-
;:i'.rv, pc którycir przes-"łr,vają si,ę r.,zózki, które też vry-
ii]lnonto-vvąliŚin;--. Ge:-eił_lny rerłciit przeszła też
apei.łtura ko:rtroinc=pccli3i,c-,;za i cała instalacja ele-
1r;t ry łzł a, wentyiacyjna i odciąga jąca.

Rgn-cr,t tr-łał i0 t,vgodni - to terrrpo expressovzel

-- i pochłołął 7.50C ri;iiionółl, sta"rych złoiych. Pierlv-

"cza- cegła z niego ,ł-yjedzie 33 maja. Uruchornienie
riiugiego pieca zu,iększy prodil'*cję z 18 do 36 mi-
lionów jednostek cerarnicznych iocznie. Zatrudnie-
nie tv cegielrri wzrcśnie o 20 osób.

PS. Niewtajemniczotrym wyjaśrriam, że ivypalenie
cegł"; rv Prz;zsiece Polskiej odb;;rwa się w piecach -tunelach, Csuszona cegła ładowan_a jest na rvóźek,
r::ieści np. J4S sztrrk cegły typu MAX, którlr przez
piec -.- tunel jest plzesuwany i w tym czasie cegła
zostaje ,ilrypalana.

(H. z.)(H. Z,)
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KI §FsJA RADv MiG śnąIGIEL
Ocib,yła się 2? k-,łietnia 1995 rcku i ł;llłlałl od

godz, 12.00 cio 21.04. Pod nieobecność prleltcdnicza-
cego Rady Jana Pietrzaka obrady prowadził zastęp-
ca Przer,vodniczącego Pav,,eł Gólzny. }Ta 24 radr:-t.c1,1

obecnyc}r 'b.vło 22. (J. Pieti,zak i L. Balcer 
- 

uspr.).
Z plopono"vr,,on€8o porządku obrad ,,zdjęto" punkt
,,zat-lvierdzenie regulaminu Zarządu" i przeniesiono
rra II część Sesji -- ,,tylko dla Radnyc|" - punkt
,,nacl!.nie med.alu ,,Za:::ltłżony dla Miasta i Gniny".

\r,/ trakcie informacji Przerł,odniczącego Rad_v z
pracy Rady w okresie międz.v sesjami omórł,iono
protokół Komisji Rerł,izyjnej z kontroli przeprowa-
dzonej w Zakła.dzie Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Smiglu u, dniach 29.03.1995 i 6.04.199J
roku. Protokół nie złlvieła żadnych wniosków potl
aelresenr kontroiarvanej jeclnostki. Przewodniczący
I{omisji NIarek Rata;czak powiedział: ,,I(onrisja nie
stwierd,zi}a żadn;,clr nieprarvidłorł,ości i jest za przv-
jęciem realizacji budzetu za Ig94 rok". Przewodni-
czący Sesji zarządza głosolvanie: kto jest za przyję-
ciem protokółu z kontroli? 20 radnych, przeciw?
nikt, kto się wstrzymał? 2 radnych.

Kto jest za wniosl<iem Kor:risji lrinansowo-Gospo-
darczej o pr^zep|olvadzenie kontroli przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową w ZGKiM? dwie osoby.
Przecirł,? 7. Kto się wstrzvmaŁ? l2 (O ile dobrze dos-
trzegłem, r,.rśród tych ostatnich był przewodniczący
komisji rvniosku jącej).

Sprawozdanie z działainości Zarządu rv okresie
międzysesyjnym złozył burmistrz Jerz;,- CieśIa. O
pTacy Zarządu piszę w art_vkułach ,,Z prac Zatządu''
(zob. W.S. nr 8/89 z 20.04.br. i nr bieżący).

Podjeto uchwały w sprawach:

-_ Przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej łl,
Śmiglu 

- 
jednogłośnie;

- Wydzierzawienie stawu w BL:uszczewie 
- 

jedno-
głośnie;

- Zatwierdzenie wzo]]u medalu ,,Zasłużony dta Mia-
sta i Gminy SmigieJ,", wzolu dyplomu i legity-
nracji ,,Zasłużony dla Miasta i Gminy Smigiel''
olaz wzoru legitymacji ,,Honorowego Obywate-
Ia Miasta i Gminy Smigiel" i wzoru legitymacji
Radnego ptzy trzech głosach wstrz;zmtł;ą-
cych się.

W rvolnych głcsach i r,vnioskach:

P. Branisław Skorupiński chciał wiedzieć, jakie trze-
ba spełniać kryteria by otrzymać medale. ,,Ustaliliś-
cie medale, ale komu l za co?" (napiszę rv rrastęp-
nym numerze).

Radna: Urszula Ranke ponorr-nie rr,-,-raziła swą opi-
nię w sprav,,ie podłączeń ener-getvcznvch: podejrze-
.,ł.am ce}owe działanie rv opóznienl.r -,-.,vsłania wnios-
1iu do Urzqdu Antynronopolori-ego. Ponadto spytałei
się burmistrza, jakie Zarząd r.,,idzi cialsze działanie,
jaśIi właściciei cegielni nie zapłaci oiezących należ-
ności do końca ku,ietnia. jak postanorr-iono? Termin
jeszcze nie minął. Nie moge uprzecizać faktów
odpowiedział indagow-any,

Druga część §esji odbyła się tl lko z udzialerrr
Radnych.

Burmistrz Miasta i Gnin;- Smigiel Jer.zy Cieśla
rv imieniu Zarządu zrvl,ocj.ł sie z rlnioskiem do Rad5,
Miasta i Gminy Śmigie} o nadanie n:edalu ,.ZASŁI]-
ZONY DLA IVIIASTA I GMINY S}IIGIEL,, nastę-
Pując;.m osobom fizvczn5,m: Władl-słan-orvi Krarłr-
czykowi ze Smigia. Leotlolr-i }Iuicz_vńskiemu ze Snri-
gla i księdzu Wład"vsłari-orr-i Sr,,-obodzie mieszkające-
mu obecnie w Pieg,acj-i oraz osobonr prawnym: O-
chotniczej Strazy Pozarne3 rr, Śmig}u, Torvarzystwu
Śpiewu ,,Harmonia" lv SmigJ.u t Zrrrązkor,r.i Komba-
tantól,v Rzeczypospolitej Polskiej i Bl-i3-ch Więźniów
Politycznych, Koło Miejsko-Gminne Smigiel,

Kazdy wniosek został bardzo szeroko i lvniklirvie
uzasadnion;, .

Radni uchwałę o powyższej spra..vie przyjęli jedrro-
głośnie. Medale zostaną wlEczol]e rra najblizszej uro-
czystej Sesji w dniu 20 maja br.

Dobrze się stało, ze robocza dyskusja nad następ-
nym punktem obrad została utajniona. Chodziło o
,,rozpisanie" na konkretne zadania z zakl-esu lemon-
tu dróg, ulic. kanalizacji i chodnil<ów kr,,,oty §, w-y-
sokości 2500 mln starych złotygh, rozd1.:poiiowanie
przez Radę środków budżetor,vyclr przekazanych do
dyspozycji ZGK i M w Śnriglu rv rr.l-sokości 1.50i)
mln starych złotych i podziału środkorr, budzetowych
lv wysokości 500 mln starvch złol-tch na świetlice,
,,Co się tam działo, co sie Oziało]" zdaje się mowi
tekst ja'.ieś piosenki aie nle pamiętarn już do czego
się odn<lsił. Ale moze on bl-c tvtiiiern cio tej części
obrad, gdyż bardzo doi_lize odzu,ierciedia atmosferę
panującą na sali. Nie atn,osier-a jecinak jest ważrra.
Ważne jest to, że radnr osiagnęli (nie zawsze jedno-
głośnie, ale jednak) zgodność co do podziału środ-
ków finansorvych i lvykonarł-ci- 

- głorvnie ZGKiIVI

- będą mogli się r,vreszcie w-ziąć dcroboty!

,,Ciekarvskich", jak zw;-kle ocisyłam do protokó-
łu, który jest w biurze Rady. Sesja jest też nagraila
na taśmach magnetofonolv;rch.

(H. z)



WITRYNA ŚMIGIET,SKA

ILE F{A CO W 1995 ROEĘŁT
(w nowych złotych)

134.SS0,80 działainł:lć ,_irzędrl_ miasta i gr;riny
41 1. B9B,00

NA R$LI{ECT§ryO
z tegc m.in. na:

- spółke,,vodno-:i:elioracyjną 25.000,00

- w-od_ociągowa,::ie rvsi Eie]al,vy-Żegiow-
i:o 109.000,Ci)

NA ŁĄCZNOSĆ :{0.880,G0

I{,Ł,;CSPi-}BARKĘK.OMIJN;ŁŁNĄ ],.283.91S,30

z t.}i'a r:i.in. na:

- tjctał;:_,t dla ZGjii,l={ 527.C0O,C0

- ulice , pi,;:t:e. r:i.t;,- i rr,,i;idukty

3?0.0G0,000

- lj,..,ie ],],--r:le rlli.c i46.t] 0,30
_ l_iLiC.,-,,.,! .,;c . gi, ,;.,:,_,. ,j .,; Si-nigiir

8C,0CG,Oc

N A G l,}§F{}9ARKii }.,TaE§ZE{AF]{olvĄ
GP A a i; iE.",,t :ŁTtrF; l1Ł.i-,}{E ĘlsŁą]§I
iiajluu,\AŁNa T8;{2ż,5g
z iego ra.irl. t:a.
-" straże l]oxiin.,1'.1. ]jU{,].UU

- 5cspcii;-,I ].ię gI],]..: i :1: :i i c.iel',-ici lO-

nc ścił.,:*.i żfr .,+ż::,3 0

N,i3i {t§wĘA?Ę I ĘE7YCnio","ryANIE 2.681},i}t1,3,tjii

z tł7c-, r::t.ił. na:
--,q:l,]l_.:'-,; p l ł st;:,+,or;e ż. 2 2 3. 0 00, 0 0

--- iji,.ed,z];.cie r,", Sl=iglu i90.000,00

--- plzecisz1.,cia pr;,v ..zkołach pcdsta-
,łc.;,-.,,, lh 2T6. 000" 00

F{A KULT,E]BĘ i SZTUKĘ 434.840,00

ll tego m.in. ,-ra:

- działalność Centrum Kultury
w Śmiglu 280,000,00

- świetiica i klub,v 154.840,00

NA OCHĘG}IĘ ZDRGiVIĄ 2l.i-5,];:]
z Iegc li:.it-i. :,al:

- przecirł,działanie alkohollzno,,vi
1.188,00

}.IA OPIEKĘ sPoŁĘCZNĄ 1.27?.72}.łżi
z tego rr.in. na:
*- usługi opieku_ńcze 12r,534,80

- r::siiki i poi_-,_loc r,,u na,tuLze 802.i0O,C0
--- d ziałąl:lość oźrod.ka i:}oi^r,] oc]ll

spoieczt:ej 88.088,20

- oodatki ::lieszkanic,,,,,e 2i0.000,00

- fil,liusz p]:acy 5C.O0C,00

:i Ą A L-}_}tiNiSTĘAC JĘ PAniS TwovYĄ
I SA_-'IGBZĄEOIĘ/Ą 656.-q83,8ii

z teqo rn.in,:,ą:

z.ecc,, e z z::1<resu adminirtra"r:ji
l,:a. ui,,-,-ei 8 i, i 02,00

działalność rady miasta i gtuiny
11. l00,00

-- na opłat"r. i slrład.ki na sejnrik
sarn"orząd ov;y "3. 388. 00

NA REZPIiLCZEŃ§TęVO P Ł]BLICZNE
Cała k.vota nł :r;iinanscr,^rariie zakupu
paliwa dla Posterunku Po}icji
I_ollalnej w Śmiglu
REZEĘWA §{jDŹ_.tr?*BvA

RAZEM ĘFęl?i}AT'KI 6.661.583,48

UY/AGA!'!,.V ::a:::_lcil prz:dsta..l,,i,cnych -#}rdfitkó-"v

buCżetov,/:/-;il w 1395 roku ra*iiz€}..,ł&ne hędą nastę-
pujące załzłił rp..=e\Fr:ł {ri,ałe lł no-",;ych złotych),

- łvcd ł ciąllc łr.,a:]ie ił-si Bie1 r w-y- Z egr ó wko

-- dokcc_cze;lie buc_c-,lr;.r kcstnicy
1 36.000,00
2c.000. Cc

-- i,]_]:,lc:l,, ili" Prl_ii,:" }i;:*;ii_,.liego i ;ii:cdi w Spł;lr,'i-u
(..l.Cl-.-l:i... t:efzo-,.?o ",r.,;ko:._ialre 

,,,."- toku 1994 a ria-
]e.::-,,.,:c 1.11,g;l11j3;rąria ,''., l9i.; r.) o'.j.000,00

- 
i l;.,,;jl:itl,ic,,łie'Lazkci-.iir . -- _iJrc.rrikoi.,-o (I}oLlśmi-
, :i l1 1U.3I0,UU

- 
cfl_,|;_:;l l;,;_.;,,i;;,-3 r.. 1i;6,_iu 5ij.C00.00

- - .:,!;,.,li) l rilłrt-i cio i,il_i: ziel,:i,.;rh 5'].CJ0,00
-- ccl\r:::.]c,.,:ii:_ia (Śi,odki z g4 r. w n.adw;;żce ]_0,000,

śrciki i:iano-wane na g5 r. 100.000) 110.000,00
--- :irra.,.,.,v geoćlezyjne z..,,:;" ,li:e z terenerrr taigo.łis-

ka 9.422,50

-- Spi'a-ńl,r F,:oc_ezi jle :r-,;iązane z tercnenr b;,,łegc
\ila/'sylriska B.{]C0.00

..-- sl]i_,1 1i:.,)i ,:,.Cde'ry jne -.,,r,,laiz.f rle -z tei]Cn!r.: j:.,, łe j
,.i:r,chci].;_: j. 1.0C0,00

- 
],L]-.^.L]t]i lti:ct_, l,r- |11_1._1].;3,,.-ie (śroiki z 94 r. rą,
,l:,r].,,. = ,':_, i] ,ji_lO śilril,,: pi;iilC\Ąl3fi€ ne 95 r.
i 0. ., ,,ii ] 5 0.0 00,0 c

;:ołozent: c;. ,,,,,,".1'*" asfaitc-uvego na cirodze B1e_

ia-,ł v-Fiar,.;:lice 110.000,00

iirc:la I,.rcr:j]row,o u1, ł/iejska w kierunku Poci-
śil. p: i"l, 3 0. J 0 C, Ot]

-- i:*-iodelnizac ja ul.Dworskiej vl }ioszanor,vie 5. 000,00

- - i,,:oderei:,;lcja drogi (jezdiria) ul. Osiedie w Smig-
lu 20.000,00

- - pc?*eenie d,yrvenika na ul. lrorł,. Wielkopoiskich
,,.,, Śmigi.i (środki z budzetu -wojewody 18.000)

7.000,00

- il:*ileri:lzacja u1. Dąbrolvskiego, Słowackiego i w
mił;.rę płeladai;;,-ch środkó-w części u1. Iwaszkie-
\ulicza 38.000,00

- utłolardzenie części drogi _- ulicy Csady w Sta-
ryi,n Eojanov.rie 20.0i]C,00

3.600,00

::'l]:-

6s.615,8$

5



WITRYNA ŚMIGIELSKA

- konserwacja, bieżący r-emont dróg i ulic w gminie
20.000.00
20.000,00remont wiatraków

dcfit:an-so\Ą,anicł śln,ictlicy rłl
do{inanso,,,",anie ś.,l,rietlicy w
Colinanso,,,vanie śrł.jetlicy -w
tjofi.:.ansorł-anie ś.łiet,jir:y w
dofinansowanie śl,,,ietiicv w

Krótka
ułożenie chodnika .w wonieściu
cJlodilik Norlalvies 

- 
Slnigiel

chodnik w Przysiece Polskiej

Sit,"i,,l,r,ie 1U.iJllil.{}||

Kai st:icac]l 1().U{l'il,';t r

Brońsku 10.CC0,00
PolaCorvie 1C.000,0rJ

Norv..,rł Szcz-epank o-
tł,ie 500'00
dofinansorn,anie śrviet],icy w Nietążkorł,ie 1.000.00
dofinansowanie świetlicy w Gtinsku 5.000,00
dofinanso.,vanie św,ietlicy - remizy OSP w Srni-
giu 10.0C0,00
lriezące remont_v, nap]:awy pozostałl.g}r świetlic

3.5 00,00
b,udoił,a kanalizacji l;urzowej na ui, Pow. Wielko-
płlskich z odnogą rł, ul. Kędzierskiego w Smiglu

22.500,00
ul. Csiedle w Śrniglu (I-42a mb.) jednostrorrne
rv;,konanie kla.vęznika, jednostronne wykonanie
chodnika z wykorzystałlem płyt granitołvvch

5.500.00
ul. Dąbrowskiego w Srniglu (i-25 mb) drvustron-
ne połczenie krai^ięznilia co stanorłri 500 m jedno-
stronne ułoze:rie chcdnika o -qzer. 1 m 11.500,00

-- n_odernizacja., Iiapla!-v-a chodtiikow lv śródmieściu
30.000,00

- ul. Killrisi<iego .,v Smigiu dokończenie budor,vy
chodnika na odc. 20t] mb. przy GZP 6.000,00

- u1. 27 Stycznia w Czaczu dokończenie budowy
chodrrika na odc. o dł. około 1.5 km i szer. 1,5 m

38.000,00

- chodnik i kanalizacja rł, Brlłszczetł,ie lvraz z do-
ktrmentacją (od krz-yzó.,vki do przvstanku auto-
busolvego) 1 8,0 00.00
inodernizacja kanalizacji brtrzor,vej około 1.i0 m
r,,l St. Bojanor,vie przy szkoie poCsta-ivorł,ej ?.000.00
dokończenie budoivy chodnika w }Tietąźkowre u1.

4.000,00
2.500,00
2.000,00
3.000.00

Zestawił (H. Z,)

Urzqd Stanu Cgtłźlnego u śmżglu uprzejni,źe
zall:żadamźa, że uolę tustqpżenźa tł zuiqzek małże{l,skź
zadeklarorualż:
27,05. 

- Pan Marźusz Ratajczak z Czacza ź Panż
Magdalena Ada.,mska z Czacz&.

- 
pan Tolnasz Adamshi z paznania i panź
Joanna Tomaszeruska ze S"mźgla.

GlRAjllUlLlU]jiElMiY

- p. mgr. Tadeuszowi ILMEROWI ze Smigla wv-
' grania konkursu na stanowisko dyrektora Liceum

Ogólnokształcącego w Śmigiu.

- uczennicy Zespołu Szkół Rolniczych im. J. Kas-
prowicza w Nietążkowie Katarzylrie POPIOŁ-
KIEWICZ zwycięstwa w Finale Wojewódzkim X
O limpi ady 

_-w*i 
e d zy Ekolo giczne j.

--- uczennicy Szkoły Podstawowej im. Pow-stańców
Wielkopolskich vz Starl.nr Bojanowie Natatii SOts
KOIVIAK uzyskania równorzędnego pierwszego
miejsca w 1lI Ogólnopolskim Dziecięeym Festi-
rva]u Piosenki Lwowskiej ,,Ta, joj''.

Red,akcia

# pHpU ,,WA}JTURI,, *
LESzNo

MASARNIA SMIGIEL

PROPONUJĄ PANSTWU
mięso i ,,swojskie" wędliny wykonywane w oparciu

o tradyc;rjne, wypróbovrane receptury.

Zapewnianry najwyższą jakość, konkurenc;ijne ceny
i wyjątkowy domowy smak.

ZAPRASZ?,MY Do SKLEPU FiRMoWEGo
przy lł1. śtv. Wita 18

Dodat]<o-we informacje tel"/fax 2;0-2?-6? ."v. 36
lub Śmigiel 218

cAlFiE CLUB GlllNl
W CENTRUM KULTURY

12 maj - clyskoteka z profesjonalnyrn prezenterem,

20 maj - Nluzyczna Niespodzianka ,,I)rli Smigla",
26 maj - d5,slłoteka,

27 maj - dancing.

Wszyskie imprez1, od ż0.00, Rezer-,,.,-a,cjr siolikórv.
Profesjorralna obsłrrga. Szer-oki rr-.,-1lor, rlaii.

7,APRASZA}rlYlll



wITRYNA sMIGIELS1.,A

Z PRAC ZARZĄDLJ
POSIEDZENIE W DNIU 20 KWIETNIĄ lrr.

Tenratem wiodącym stały się czyn§ze rrricszkaniorve. Kierorvnik Gospodarki I{oiłuirairiej i Mieszka-
niorłrej Henryk Skrzypczak podał 5 konkretnych prz5.Ę}ądów mieszkan (ze i;zgir_dłr,,, ocil,rrr;istych rrie
podaję ich adresu) i opłat za ich użytkor^,,anie lvedług stawki obecnie oborvlązu jącej (6 tys. za m') i pro-
ponowanej (4 tys. za m"). Dane w star;,ch pieniądzach. Oto one:

Mieszkanie I1ość osób
w rodzinie

powierzchnia
mieszkania

$, m9
pi,zy czynszu

6.000,-

Dodate1<
ptzy czynszl

J al0Ą 
-

obniżenie
dodatku

Czynsz wg I Czynsz ,,vg Dcdatek
-ki bazowej,stawki bazowej
6.00u.- l ł.ooo, -

i
II
TII
IV
V

2I
norO
t.1
56
60

1

5

4
6

4

i13.100
656.900
399.900
520.149
5 62.1 B5

75.100
437.900
266.600
346.B00
374.B00

156.40t)
1.097.400

932.9t]0
1,540. B00

927 ,700

1l8.80C
878.,!0 0
7 99.600

],367.45l
/ 4U.ó,r.)

37.60 0
2 l 9.000
i 33.300
173.349
1o l.Jó.}

o {)otl oQ/!.4UJ.oda

Z ic}r analizy rv5,nika, ze dodatek mieszkaniowy ma-
leje o tyle, o ile obnizany jest czynsz. A lvięc na
ev,u,entualnym obnizeniu stawki bazowej nikt nic nie
z,vska. w dalszym ciągr"r będzie niesprawiediirvość
społeczna między tymi, co płacą czynsz i nie otrzy-
nują dodatku ze względu na minimaine przekrocze-
nie tnetrazu iub dochodu na członka Todziny a pozos-
tałymi. W toku dysktisji pojarvił się też ploirleTl
spółclzielni mieszkaniorv,vch. ktorl-ch budl-nki manl].
lv Srnigiu i Stalr-m Bojarlorr-ie. \ie ma;a one cz- n-
szu regulolvanego. a dodatkr nteszkanio,.,,,e btole.
Strvieldzono też. że zarzadcr- budl-nkori, nie sa zain-
tereso,wani tym by zgłaszać administracji, J.okatororv
nie płacących czynszu. Stwierdzono, że społdzielnie
mieszkaniorve r,vinny mieć naliczane dodatki od stal,,,,-
ki bazowej jaka obowiązuje w gminie, w której rna-
ją swoje budynki. Członkowie Zatządu temat anali-
zowali bardzo wniklilvie i z głęboką troską biorąc
pod urł,agę rachunek ekonomiczny: iie możerny dos-
tać dotacji na dodatki od państwa, Ze wzgląć.u jed-
nak na zapowiadaną zmianę ustar.v,v, postanowiono
w-strzymac się z decyzją o obniżeniu stawki bazou,ej.

Przy okazji czynszu Jeszcze raz rozważano moż-
liwość abniżenia o 500/o opłat za ogródki przvdomo-
we. Zarząd jednoznacznie str,vierdzlł: te dw.a tysiące
za rnetr kwadratorł,y rocznie(!) nie powinny b\.ć
problenrem, Cena rv tvm roku miała zmusić albo dc
dobrej uprawy albo do rezvgnacji na lzecz innr.ch
]okatorów. Że ona spełniła srr,oje zadanie. naitenrei
świadczy wygląd ui. Wład1,,słarva Revmcr.ta rl Smi-
glu. Aie jest problem ,,ogródkólv" o duze j }.;olr-ierz-
chni: B00 

- 1000 mż. Należy okreś]ić jednoznacznie
co jest ogrodem a co polem. Do prollienru postano-
r,r,iono lvrócić gdy będzie się projektować opłaty na
rok 1996. gdyż jest to opłata całoroczna i nie można
jej zmieniać w ciągl_ł roku tym bardziej, gd5. zdecy-
dorvana lviększość dzierzarł,ców ją uiściła.

1.539,200 4.655.200 3.!04.566 750.634

Na podstarł,ie pisma -- petycji nrieszkańcór,v blo-
ków przy cegieini .ł Przyriece 1}c1:;iliej 1,oz\,\-ażano
nrożlirlość ząinstalcrłania i. i15,i,,,iilrłelnych licznikó,ł
na ciepłą u,oclę. Postanoivicno. ze jeśii lokator zało-
ży sobic takol,,v iicznii<. ccu.,-\,, iście jeśli .,varunki
techniczne na to pozrvola. tc z.a porlgrzei-,,a,n,ą rvodę
piacił bedzle cd zuzi-t=go inj ],ez\- cena państr,vowa
za mett]. A r]. la{ cjoi-,.-chczas - ryczałt c<i ilości
osob.

Za:-. ao ii,r-raził zgodę tla arialtację, na koszt włas-
nv rvnroskcdari-c;,-. budynku gcspodarczego plzy v/e-
ier;..narii rł, Smiglu na miesrkatlie.

Nlieszkanc1. Machcirla zl"lócili się z pismem, by
ZGKiM w Śmiglu wyw.oził śł-.iecie na w_vs3,-pisko.
Uniknie się dziękl tenil ,,dziki"i, 1i,-rl5i;pisk". W iej
chwiii Zakład nie dysponuje odpowieclnim sprzętem.
Ale jest to problem przyszłościorvy i zorganizowa-
nym wywożeniem nalezałobv objąó całą gminę. Ale
na to potrzeba pieniędzy. n{oze \,vszyscy mieszkańcy
dobrowolnie się opodatkują? §yć może wybory pre-
z5.,clenckie zostaną u nas połączone z referendurn na
ten temat.

Rozpatryr,vano też liczną korespondencję. M,in,
pismo z Komisji Regulaminow-o-Statutowej, która
,..rvnioskuje o ponowne rozpatrzenie podziału środ-
korł, budżetorvych na remoriiy u.iic, dr-óg, kanalizacji
i chodnikór,r, ,uł, oparciu o r,vnioski zł.ożone plzez so-
łectr,ł,a i osiedla. Wnioskuje srę o przygotowanie ra-
n-lowego podziału środków rra okres całej kadencji
obecne j Rady u,,vzględniając rvyże j l.;5-mienione
r-,,nioski". Sprarłra pierrvsza zcsta-la rozpatrzona na
najblizszej Sesji, druga 

- będzie przedmiotem ana-
]izy na jednym z najbliższych posieclzeń Zarządu,

Z inn;,gh spraw:

- przedłużono o dalsze 3 lata umowę na dzierżawę
obiektór,v przez Kurkolve Btactrvo Strzeleckie w
Sniiglr_l,



cd. ze str. 7

- omawiano treść pisma, które zosiani,: wvsłaĘe,do
zarządu clróg lv Kościanie o odt,w-orzei:ie pasa *r-_c-

gi Parsko -- Wci;ieść. Zwrócg:ls się z i,-nlo:l: a,:l
o aCbudcr.o,anie rc.,łrów przydrozn;zch na Ł-:z|
t;"ch, którzy je zacry-v.iali i zasypyłłiali skła_d_i

w irich oJrorilik i na.,l",ozy,
rJąC

dyskutev,,ano nad kałygodną §i}i&vią Fcdłąłzer:i*
h;zdr*fełów ć_* l,;c*lrrnalrrycPr sieei ęr,erl*ciąBo-
wycla. Tym sposobern do sieci mozna wtl,tłzyć r.a-
trutą rvodę! Za.xzą* zapowiad_a rrasiiereie kąrntr+ii
ru; ćyrn zakresie. Są łcowiern podejrzenia, że w...

negatywnie ustosu::,kowano się <io prcpc;.rlcji
zrniany uchę,ały regulującej *przećaż ail,"cholu =;

Śmiglir. Wniosksdaw=a proponuje, by sprzeda:3,
r::cżna było dokony.ur,,ać na tych samych zasadach
co na ę,siach - =.v tyli1 sarnym skiepie co inrre
produkty ż,;-v,nncściowe. W uzasadnieniu odmorł,y
stwierdzona: Za.tząd Miasta i Gminy Śmigiel po
zapazt:ar:iu się z i;st*wą o wychowaniu w trzeź-
,*-ości i przeci,wdziałaniu aikoholizmowi, która
uznaje źvcie ob-;,ivateli .ł trzeźwości za niezbęd-
ny waru§ek incrainego i nratełialnego dobra }.Ia-
rodu, która nakłada r-borr-,iązek j}a organy wład_zy
do pcdejmowani* rlziałąir z*.:,ierzających do ogra-
niczenia spoż"vcia napojó.,ł alk+ho],ovłych, stanął
na stanc=uvisku, że z=iana l-ich-o-;aly znacznie roz-
szerzała by możiiwości sprzedaży napojów alkoho-
lo.wych na te-renie miasta co jest sptzeczne z
przepisaini usta"łry,

P&§IEBZENHE ĘV BNEU 4 MA§A }r.

trV piern sl:ej c;:ęści ;ccsiec_zenla uczesT{}iczyl za-
rr,ąd ,,Śrcifiroiu". Ter:late:-n i{:z.L^:ć-jr i:;ł terrnin ;crzy-
jęcia przez 7,arząJ iviia..ta i Gic:ny -;v Slrigiu t.,ei,u
prz*r ui. J. Nfetejiri" tlzgcdnionc, że nas'iąpi to ćc
końca nlaja Łlr. Tyrn samyrrr Zakiad Gc;poiarki ?__i-c*

rnunalnej i lr,{ieszkanio.,.,rej bętilłie mógł przystąpić ic
przygotowai,iia terenu. pod prze"ruidziane tam targo-
r,lrisko. Urząd będzie też hc:rorował \,/yi]c-r,/ieCzianą
juz uizlowę dzierłałvną sporządzoną pTzez S}.ĄIGRCL
z ZO}",{BUDEI{ do czasu :ej wygaśr:ięcia. Fre:e,.
,,Śrnigrclu" Ryszard Fornaiik zapazna! członkóllz Za-
rządu z przebiegierri kosztownych prac adaptacyj-
mycll zlrłiązanych z utrzyinaniem siacji diagnostycz-
nej dla sarłochodóvr osollowych, ciągnikóvr roii:i-
czych i przyczep. O tytrr, ze taka siacja jest na ::s_*

szyia terenie potrzebtia śvliariczy fakt, że łĘ/, ił9+
roku dokonano w :liej nonad 5 tysięcy przegiątic-"v"

tr. Wanda Jakilł:c-orska pcinformowała człrnkór,v
Zatządu, że na otertę o zatrtłcinieiri.u l,r' Urzędzie
Pracov,,nika z tvykształceiriern buior,,rlanyi"n zgłosiła
się jerina osoba 

- mężczyzna, któr"y do pracy został
przyjęty.

ś},ijGIET,SKA

IiTie udzie}ono dotacji ,w wysokości g milionó-w
:łct.lc]l LZS ,,Po1o!:ią" ,o4z Smigiu :la organizację o-
bozu przygotor,^,lawczego przed rozgryv;kami beraż,l-
lv;lini o l,,,ejście do drugiej iigi tenisa stoło-,ivego.

(H.Z.)

lii,§llę3ilel!(} llO ll* ll€!l§ ita ll= llO llc)ilc3 ll

F§-9AivE *EEECI
Cora-z częściej, nie tylko wieczorami, widać na uli-
cach r::ia_sta i gminy pijanych osobników (niestety
coraz częściej też i ,,panie.). Fomijam pytania: za
cc i dla,czego. Odpov.liedź na pytanie: od kiedy piją?
otrzyn:ałem od osoby relacjonującej mi ,,zdatzeni-e'',
kióre n:iało miejsce w czasie zajęć w świetlicy tera-
peutyczaej opiekującej się dziećmi z róźnych środo-
wisk r.ł Dorcu Rzemiosła w Smiglu.

Gtóz, rv pervien poniedziałek, na zajęcia przybyła
grupa chłopców Tłr .qrieku 9-13 lat, od którycń wy-
czulir',alna była r.,łoń alkoholu. Zachowywaii się bar-
dzo s.ł-obodriie: pokrzykiwali, śmia}i się w nienatu-
:alny sposób. Po prostu byii na całkowitym luzie.
Dwóch z nich (aglądaii już filmy pornoti zdejmo-
wało spodnie i bieliznę d,emonstru;ąc ,,to i owo'',
Fodnietą dla siedmiu chłopcóvr była za=wartość trzech
buteiek wina, które k.ipili bez Łajerowania sprze-
dam,cy rv jed:l3zrn ze śmigieiskich punktólv słrzeda*
ży alkchoiu, F;EJBZ§E! S ŁETI{§EB{U eega*edcJ* ffiEgŻĘNA§v $FRZEE-,AN$ ĄL§{sFąsLili

Rczluźaieni chłopcy opoiviadali, że -łino kupor,va-li .łielokrotnie, ba w domu jednego z nich, w czasie
jego imienin, rodzice osobiście częstowali rłłodo-
cianych {?} gości 

- wirrent. Wierzyć się nie chce!
Blefował? Pijane dzieci oczywiście od-*ziezioao sa-
rnochodem do domów. Rodzice, z wyjątkiem jednego

lodaj przypael.ku, byii zgodni: całkowita odpowie-
dzialność za zacŁlovłanie się ich dzieci w szkole i po-
=a nią spoczywa na różnych instytucjach, a nie na
dloinu rodzinnym!!!

.Jsoba lelacjonująca zd_arze*ie zad,ała oytaaia: Gcizie
;jest,i.,. Srniglu kcn:isja fi,nt;r3]}i6hoiowa? i)laczego
nie kc::tlojuie się sprzed.aży aiko]rolu_? tr{ta vrstrząś-
-:::= rc":ięice*:i, któryl§r cizieci piją?i

Ulica wiecĘclem: Ięii, strach
pij*ny. Czuję -łrstręt. Przechod,zę
giej stro:rie. Czy za kilka lat, gd;,
jac;r podrosrią, }:ędzienty musieli
ni?

ili].oz*f trlutarch po1,1iedział :

ni:n rł.or.-:encie jest lepsze od
sprav",ie i ił tyri mor=encie
n"łożna!!!

rliepe;vność. idzie
na chcdeik pc dri:_-
młłCocia::i riziś pi-
iść śro.,j.kie::: jezd-

,. }vf iicze::ie r,,, ciiFo,,vied-
r.,-szelkicli §jó.,rv-''. Y/ tej
diriżej już rtlilczeć nle

Na pcdstarvie relacji opr. (H. Z.)



wITnYNA ŚMlGlEL§KA

30 LECIE KGW w SPŁAWIU
W sobotę 29 kwietnia br. v, ślvietlicy Rolniczej

Spółdzieini Produkcyjnej rv Spłav,iu odbyła się nie-
zrł,ykle miła i rodzinna uroczystość 

- mieiscorł,e I(o-
ło Gospodyri Wieiskich obchodziło borł,iem srvoje 30
iecie.

Przy elegancko przykrytych i zastarvionych stołach
zasiadły gospodynie 

- żony wraz z mężami i zapro-
szeni goście, wśród któr;,ch m.in. byli: p. Zofia Hof-
fmann - założ,ycielka Koła, burmistrz Jerzy Cieśla.
plezes Grninnego Związku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych Jan Pietrzak oraz Urszula Buiiń-
ska - specjalista do sprarv wiejskiego gospodarstr,va
dollorłrego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lesz-
llie. i\,1iejsco.,-.,e rł,ładze ]:ep]]ezentowali: prezes kółka
lolniczego Nlarirrsz Dziwak i Krzysztof Walachow-
.ski - radę sołecką. Obecrre były wszystkie przewod-
niczące Koła: Z. TJoffnlann, Franciszka Czarna, Te-
re-sa Biłli,orł-ska. Wanda Grzelczyk i obecnie panują-
ca N{irosłarł,a },Ialciniak,

KGW rv Spłarł-iu pori-stało \\, lnarcu 1965 roku
(co praw-da p. Z. I-Ioffmann t.,.,-iel.dzt. że 70 iat rvcześ-
niej, tylko tamta praca nie została udokumentorr-ana).
Wspołzałożycielkami Koła br-łv pp. Zoiia Frackorr-ia]<
i F. Czarna. W 1970 r. postanortiono zorgantzo.,,,-a_
wypozycza}nię naczvń gospodarstlł,a domorvego. ktc-
rą do dziś zajmuje sie p. }Iaria Szczer-bal. Ponadt,;
prorvadzong fr:po\\-€ dla tego rodzaju or.ganizacji fol-
my pIacJv: organizacja zabaw, wieczorków, wycie-
czek, kcnkursów, obchodów Dni Dziecka, Babci. Ir,o-
biet, placu zabaw i dziecińcórv wiejskich. Rczpro-

wadza się pisklęta kurze i kacze 0|łlz paszę. W Spła-
wiu za spl,a\Ąią KGW dokonano ziriorow-ego za.kltpu
kuchenek i butli gazol.,.ych.

Składająca sprawozdanie p. M. Marciniak poclkr-eś-
iiła dobrą obustronną r,vspć,,lpi,acę z RSP (,,Sprząta-
łyśmy śił,ietlicę i otoczenie bridynku''), byłymi spół-
dzielniami gnlirną i kółek roiniczych, bankiem i mle-
czarnią. Na koniec zaapelowała, by więcej kobiet by-
ło członkiniami Koła (w 1984 

- 35, obecnie 16 człon-
kiń).

W przenrórł,ieniach gości doruirlr:wał.v .i,/ylazy uz-
1-lania, podzięko.wania i daiszej owocnej pi,acy. \Vy-
rażone zostały słownie, kr,viatami i okolicznościo-w,y-
mi adresanri. J. Pietrzak p;dkreślił, ze jest to do-
niosła i szczególna ch,wila., a vr.kłaci KGW rv Spławiu
w rozwój gminy uznał iako i,1,-,,bitn}.
J. Cieśla stwierdził: ..Członkoy,/st-,/vo w KGW niecil
będzie dla Was szkołą ciobrcgo i oszczędnego gospo-
darorł,ania a takze nliejscetl: rozrviązyl,rania proble-
mow Waszej u,sl".
11. Bulińska zlożyła żvczenia rv in:ieniu własnyrrr i
d_l,reiętor ODR lv Lesznie Fari;aly Szablewskiej.

Okolicznościorve d;.plonl-. oi GZRKiCR .,v Smig-
1'-.l r]ifzr']-t]łir-: f. Biblori.ska. W. C}i:zelczyk, Krvsty-
rra Flackorlia]r i \I. Szczeii:al, KGW w Spła.,l,,ir.t
krliatanlt i str-lizo.,i-an§m \i,azonenr obciarzyło p. Zo-
fie Hoffmarln.

Po części oficjalnej plzystapiono do spożycia u-
roczystej kolacji. a następnie ]'a-,,i.,iono się (ponoć) c1o
białego rana. @. z.)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o na-
głej i niespodziewanej rł, dniu 19 kwietnia 1995 roku
śmierci

ś.p. TADEUSZA MUELLERA
w,ybitnego muz1 ka amatora

Zasłużonego Działacza Kultury.
Rodzinie Zmarłego składamy wvraz}, szczel.ego

rvspołczucia.

Dyrektor i Pracownicy
Centrum Kultury w śmiglu

Pogrzeb ś.p. Tadeusza Muellera odbył się 22 k-,vieiirla
1995 roku na cmentarzu parafiainym w Smigiu,

Pani ordynator i całemu personelorvi szpitala rv Snli-
glu oraz tym wszystkim, którzy dzielili z narni srnu-
tek i żal oraz uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

ś.p. ZYGMUNTA HAtASZA
serdeczne podziękowania rv imieniu rotlziny

składaja:
córka Aldona Górczak z matką Katarzyną Halasz

WyęąlaEczą
a§Ą7affi§ ?

13 i 1,1 maja nasr pingpongiści w Księgienicach
woj. rł,rocłall-sl<ie staną do barazorvych pojedynków
z druzvnami: ..Cdra" Księgienice, ,,Slęza 

.Wrocław''
i ,,Spółdzielca" Kob;,lin. Tyiko Cwie pier,,vl!ze a-!Ą]3n-
st-łją do II ligi, Życzymy polł,,orlzenia i ...trzymajmy
kciukil

'..oa.}tati}a.*aa*)a}}.i}ć*a.}+oa<aa era.}.i€.*6,§* *r++oa<}a+aaa}x

HURTOWNIA PIELUCIi DZIECIĘCYCH
,,sANDRIA,,

rv Smiglu płzy ul. Farnej 18 (dz.łonić)

czynna od godz. B.00 - 16.00 tel. 402

Poleca szeroki wybór towaru po cenach
konkuTencyjnych



o f e r u j e m y:
e GRzYENitr PIECZĄRKI RAS PoL_

SKICE{, HISEPAŃSKICH i WŁOSKICH
@ FOLIE
e NASIONA §{ĘAJo§vE i ZĄGRANICZNE
a NAWozY FŁYNNE i SIFKIE

UIUA&A FffizFn§!Ę§E§IRGY
Cech Rzemiosł Różnych ,,,v Śrłigiu , Zakład Przed-

siębiorczości Poiityki Frzemysłowej Uniiversytetu
Łódzkiego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, In-
stitut Frir Technik Der Beiriebsfu}rrung Im Hand-
werk w Karlsruhe organizuje rv dniach 26 - 27 ma-
ja w salce kameralnej Centrum Kultury lv ;Śnliglu
(wejście ,,A").

SEMINARIUM J.tA TEMAT
,,Z AF"Z ĄDZ,.ĄNIE I ORGANIZAC JA l-,ĄAŁE G o

PĘZEDSIĘBIoĘsTWA,,

W programie m.in.: jak organizor,rzać przedsiębii:r-
stwo, jak je zorganizować wewnątrz, wg jakich kry-
teriów przyjmować iudzi do pracy, motyłvacja pra-
cy, organizacja biura, struktura organizacyjna przed-
siębiorstwa,

Zajęcia odbywać się będą w godz. 16.00 - 20.00 rv
języku nienrieckirrr z udziałem tłumacza. Uczestiri-
cy otrzymają bezpłatnie komplet materiałów w ję-
zyku polskim.

Zgłoszenia (liczba miejsc jest ograniczona) w Cechu
Rzemiosł Różnych łv Smiglu, pl. Wojska Potskiego.

(H. z.)

==: SKtEp RoLhIo-o:GRoDNlCZu :
URSZIjLA, PAwEŁ BALCER

s4-s§0 Snarcrnr, tel. {0_65) _ 180_111 _ Ę,ew.82
PL. WCJSI(A POLSKIEGC 11

iNFOBil{UJf, SUAPJśJWNYCH P.T. i{ŁiEFi'JóW, ża PBEyJrvtUJE zAIIIłWIENIA NA:

TF"zB/gIELE ULE R*ŹNE", WiEtKG§Ci,
!{it.PVLACZH FOBIIBORĄ i PAFiiYKI orau ENTOB{OFAGI

z a p r a § z a m y od 9.00 - 17.S0, §Gboty do 14.00

€ StrRUEDAŹ Rr1TALNA SPRUĘTU MECFIANICZNEGO

8 NARZĘ#ąIB, i SPRZĘT OGBODNICZY
@ Sncpxt Do PRGDUKCJI PIECZARKI
e DRZEWKĄ i KRZEWY OWOCOWE

i oZDoBh[E
e SRonxI OCHRGI{Y RosLIN

.::,, . i3.i . :.ł1 , 1trfl . ;;7 ,/s

UWAGA MIE§ZAŃCV SMIGLA

Wyścig ko§er§Eąi
13 maja ,,r .r;odzinach 11.30 - 12.:J przeci Cerl-

trUm Kulttli,!r w Smigiu i:akoiicz-,, sie ]ii etap r:--;,!-

cigu kolarsi;iego,,Fo Zie:::i Lcs;lcz}-ńskiej" zorga_r_.i-

zo\,vanegu pod paŁr,or:ateił poslir c1o Se.jtl-iu Zilignieri;a
(_iorzelańczyl<a,

lł

Przewidzian;, jest przyjazd
którzy do Śmigla przyjadą od
do mety zdążać będą ulicanłi:
Tadeusza Kościuszki.

około 100 kola;zy
strony nto.o-oni"y i
Eiizv Orzeszkorvej i

Organizatolz}r zwlac-ją się z:t nasz\,,ia pośrednict_
r'"'em do mi:szk;liiców t;,ch u]ic l_:i, .,r,, i'-, l-!l czasie nie
parl.,owali sainochoCór,v i irzvilali irs)- nł rtir-ięzi.
Zebraną rvzd_łuz tras}. i na mecre .,l_t1,1iic;.::-ioś.: prosi-
rny o zachowanie szczegolnej cstl-;zl:i.icl. Dol-ośil
niech zaopiekuja 5ir; d.zlećnl. jiazcie pr.ze1_lię.3:rlecie

jezclni r,v zdeł,:eliu z rozpęd,-]oil\-m ro.,i-e.l:em, st\,/a-
rza Zagl"aŻe:lie zcirci,,,ia a nau.et żr-cia j

(H,z.)



PPUH s.c. ,,GIN,,
Z SIEDZIBĄ NA PLACU WOJSKA POLSKIEGO 11 W SMIGLU

SE,RDECZ]YIE ZAPRASZA P.T. KLlENTow Do KAWLARNI

c A lF lE c lt l[Jl lE ,,G II lN!"
w CENTEUM KULTURY w SMIGLU, UL. T. I{osCIUsZi{I 2G,

KTORA OTWARŁA §WOJE PODWOJE W DNIU 1 MAJA br. OD GODZINY 10.00

I{AWIABNIA CZYNNA JEST:
Tve wtorki, środy i czrvartki od godz. 10,00 ._ 22.00

rl piątki i soboty od godz. 10.00 do 2a.00

ll rriedziele i śrłięta od godz. 10.00 do 21.00

OI|ERUJE}'IY dania barolve (rnałej gastrorromii), rlyrob;, cukierrricze, 5zerolii asortyrrierrt rrapojórv
ciepłych i clrłodzących, koktajle, de§ery, alkohole, zakaski.

I'BZYJMUJEMY ZANIOWIENIA na organizację imprez rorlziirrr;,eh, torlarz;.skich, spotkań koleżeń-
skich lub towarzystrv.

ORGANIZOWAĆ BĘDZIEMY dancingi i dyskotelri a także działalność kltrborr,ą i kulturalrrą wg pro_
gramu który będzie opublikowany m.in. w ,,Witrynie Srnigielskiej''.
W poniedziałki lokal będzie nieczynny.

Zapraszamy takŻe do naszego sklepu monopolorvego GIN na pl. Wojska Polskiego v,, Snriglu,
czynrry codziennie od 9.00 do 24,00,

a także
do sezonowego sklepiku spoŻyrvczo-cukierniczego prz}, ul. Koncprrickiej (cz_,vnriy bęclzie rv czasie irnprez
a takze rł, okresie letnim codziennie).
U W A G A: W dalszym ciągu przyjmujerny odpoi,,,iednie osoby do pracy.

Dyrektor }lancllorvy PPUH s.c. G I N
P]OTR BALCER

Najtańcze rv Wielkopolsce
LADY CHŁODIVlCZE.

długości 1,20 1,50 1,70 2,00 2,50 - mb,

szaf y chłodziarki zamrażarki

RATY BEZ ŻYRANTÓW

Matrico Chomęcice k/Poznania, ul. Pozrrańska g2

(przy trasie Poznań-Wrocłarv) tel. 0-61 t3-77-17
Urvaga: dysponujemy transporttem specjalistycznym

do 30 km - gratis.
r-t4r,,i,-,4r,t<a,4l^r,<L,-4a,-,-i>-t4}

SPRZEDAM §ZCZENIAKI ROTTIVEILERY
śvilcrpl, TEL.404

DOR,ABIANIE KLUCZY
O samochodowych,

O patentowych,

OSTĘZENIn NOŹY
Smigiei, ul. Lipowa 6 - te1. 605

w godzinach od 10.00 do 17,00

++tĄ/-_Ą-/§-,,--_ą<} a. c>--Ą,-,i/y> _,§łr.<}ł4r,ir_

SKUP ZŁOlnU
Śmigiel, ul. Mororvnicka 27

Informacje i ważenie:
Śmigiel, ul. Woclna 6, te1. 83

NASTĘPNY NUMFR: 25 MAJA 1995 R.
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P. ?, tel. 2?3. Redakcja nie Ponosi odpowiedzialności za ,treś-, ogłoszeń i nie zwraca mate5iatów nió zilnówionych. żastrze_larry sobie prawo skracania, popra',viania tekstórv ora;'1isil,w.-Nakład - 1100 egz. cena - 40 gr. reklama Ómp _ 20 gr.DRUK: ,,Drukalnia" R. Ęczyński §łrri3iet, ul. O;rocloiła 3§ *- tel. (0-65) 180-ri1 w. słe.
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SOBGTĄ 20 MAJA,:

e oKoLICZNosCIowA SESJA RAI}Y eiaAsTfl{ I &M§NY SMIGIEL,

@ INAUGURACJA ,,DNI" PBZED RATUSZEnĘ }IA PŁ.ĄcU EOZSTRZELANYCH,

o StEKTAKLuLICZNY ,,KOLEJ i,oSU",

@ OTWARCIE wYsTAw,

€ 100 PYTAŃ Do BURMISTBZA I Pft,ZFllvcT}i{rCZĄCEG$ RADY - spotlrarrie przedstawi

cieli właclz samorządolt,ych zmieszkańcairri,

o KONCERT POD HASŁEM: I,,TUZYKA LEKI{A, ŁATWA, PFiZYJEMNA i DOWCIP NA"
z utlziałem ,,żeńców",,,Elarrtronii" i orkiestły dętej CSP,

o SPEKTAKL TEATRALNY ,,IGRASZKI Z i}IABŁEF{" -- w wylł. uczniów i profesorów

Zasadniczej Szkoły ZawoCowej ,ł Snriglu,

a MINI LISTA PRZEBOJOW,

O TURNIEJ PIŁKARSKI,

O DYSKOTEKA.

NIEDZIEL.Ą 21 NIAJA:

WYSTĘPY:
o KAPBLI RoBr,:nNNE.} Z LA? ,,],].

o STUDENCKIEG$ ZŁSPGŁU PĘ-: ;1 I T.\NCA ,,ŁA\Y" AI{ADE}III ROLNICZEJ
w PoZNANi-lj,

O ,,IDOLKOIV F'RF;DZtrA'' E FtrŁZF:łt§itT{J,

e ,,SPLAąI?,\J" v,u sPtIGŁA,

o ZAwoDY wĘilKAnst{,Ia i Flł,KA§§sE{tr}i,

o ZABAW,Ą TANECZNA.

U W A G Al!! Tyrn imprezonr to-,v;uzyszyć l_iEilti załlav,ly i !łonlrtrrsy dla dzieci i dorosłYch. Będzie

też INTRONIZACJA KROLA K{.]RKŁ-}Ęiil,.Gx.} }JA ;.ła.}K j.i}95.

od 13 do 21 maja rv strzelnicy Eiułkorveg* I-]:al:ui.,:l Kurlro"i,:ł'eź]$ w §rł:iglu trrva WIELI(I I{ONKUR,S

STRZELECKI z kbks.

W dniach za i n rnaja, dla niłodzież;., szliclnej, ąv §'i rzelnicy pneunrat;,cznej KRS rr Śrtriglu - ttrrniej

strzelecki z rviatrówki.

;7,CZEG ÓŁY w AFi:l:{ACi{ : ! !


