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Przyporrrnę: Kotowice to najbardziej poszkodowana
przez powódź u,ieś w gminie Świeta Katarz;;na, któ-
rej, w ranach akcji Gi\TlNA - GMINIE, lłdzielanry
pomccy.

* W ubiegły czwartek, 28 sierpnia br. miałem rnoz-
ność uczestniczyć wraz z burmistrzem Jerzym Cieślą,
prezesem GZRKiOR Zygmuntem Koniecznynr, pT€--

zesem spółki ŚMIGROL Ryszardem Fornalikiem
i redaktorem,,Panora:my Leszczyńskiej" Jarosławem
Glapiakiem w wyleżdzie z kolejną partią darórv dc
Kotowic.

Nim tam dotarliśnv, złozyliśm5,, zapowiedzianą tele-
fonicznie, vłizytę w siedzibie gminy w Świętej Ka-
tarzynie. W korytarzu, przy stoliku, pracownica, któ-
rą ledwo b)rło widać wśród tłumu cczeku;ących i na_
pierających interesantów, wystawiała zaświadczenia
o doznanych w czasie powodzi szkodach. }Ta ścianach
wiszą odręcznie sporządzone przez wiejsl<ie komitety
listy osób, którym przysługuje wypłata 3,C00 zło-
tych.

Wchodzim;, do gabinetu wicewójta Jerzego Kar-
czowskiego.

Wita nas serdecznie, prosi o przygotor,vanie ciia nas
kawy i ... przeplasza, że musi vryjść na 15 minut,
,,Dziś jest zarząd, jutro sesja - będzie atak na
gminną władzę, a tu sprawy biezące, nie cierpiące
zwłoki. Teraz tylko są takie". Zabiera ze sobą tele-
fon komórkorvy. Później, w czasie krótkiej l.ozn}orł\,,
(był też wyraźnie zadowolony, gdy J. CieśIa powie-
dzlał, że nie musi z nami jechać do Kotowic), do gabi-
netu wszedł lvójt. Niecgolony, w-yraźnie zyylQczoTl|,
jakby nie dostrzegał nas. Zdaą,ko.łe ,,dzień clc]]I]}.''
i uśmiech - to wszystko, czym nas zaszczycił. Roz-

mowa ich była krótka i ograniczała się do słów: tak

- nie. Są zmęczeni. Nie tylko oni, ale też i pracow-
rTic;,, którzy rv większości sami będąc ofiarami po-
\ł,odzi, służą innym. Mnie też dott<nęła powódź, Dom
mam za]any a jego ratowanie sceCowałem na żonę
(jest lekarzem - H.Z.). Przez miesiąc zamiast ra-
tować swoje i jej pomagać, mieszkałem w siedziJrie
gminy - mówi J. Karczowski, Z wielkim wyrzu-
tem powiedział też, że nie wszyscy pokrzywdzeni
zachowują się normalnie. Są tacy, którz}, siłą i rle-"

monstracją - paleniem opon (widzieliśmy to w TV)
chcą wymusić na władzy lokalnej świadczenia. Po-
mawiają nas o kradziez, korupcję, nawet sabotaż. Na
dowód tego pokazuje nam pismo podpisane przez
mieszkańców Siechnic i potwierdzone ptzez probosz-
cza tamtejszej parafii, jakoby nie przyjęto daru w po-
staci farb i pędzli ptzeznaczonych dla tej miejsco-
vrości. ,,Tą sprawę oddaję do prokuraf,ol,ą" - stwier-
dza, dodając: ,,Jd odcinam się od wszystkiego.
Wszystko dzieli sołtys i rada sołecka". AIe od jutra
zatrudniamy ochroniarza, a od września - psycho-
Ioga, którego zadaniem będzie łagodzenie konfliktów-
społecznyclr. Nie praca, Iecz to, co ludzie nam szy-
kują, nas niszczy. ,,Za słowa: nic się nie robi - nale-
żałobv ludzi ,.." (tu padło bardzo mocne - nie wi"t1-
garne - słowo). Pracownik słuzby rolnej, wspaniały,
oddany człowiek w czasie pracy w terenie ,,dorobił
się" zawału. Wójt też na tydzień powiedział ,,do wi-
dzenia". Niekiedy jesteśmy u kresu sił. Tragedię,
jaką była powódź, wykorzystuje się również do akcji
separatystycznej. Okazuje się, że i w tej gminie, iak
u nas przed laty, wieś Siechnice ma apetyt na bycie
sl,olicą gminy (referendum dało wynik negatywny)
i status miasta. Ten korrflikt mający swe korzenie
rv przeszłości, pogłębił się w nieszczęściu.
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Gmina Święta Katarzyna obejmuje 22 wsie,

w których zamieszkuje 12 tys. mieszkańców. Z 10 tys.

hektarów zalanych zostało 4.?00. Poszkodowanych
jest 6-? tys. r-,:ieszkańców. Woda zalała 2 tys. bu-
dynków mieszlłalnycjr w ? wsiach: Kotowice, Siech-
nice, Katarzyna, Iiaclwanice, Blizanowice, Tresno
i Mokr; D,wór. Te Łrzy ostatnie Ieżą na terenach wo-
donośnych, z których wodę czerpie Wrocław. W tej

chwili wiadorno, że 11 budynków trzeba będzie ro-
zebrać. Wicevlójt podkreśIił ,,w tej chwili". W piw-
nicach stoi jeszcze -woda, której nie można wypom-
pować, gdyż ciśnienie zewnętrzne spowodowałoby
zawalenie się ich ścian. Podobnie ze studniami. Po-
ziom łvód gruntowych wynosi 0 lub 30 cm poniżej,
Przed powodzią: 100-120 cm.

7,,,ml,eszkaniówki" (ministerstwa) gmina otrzymała
przydział budowy 10 mieszkań i 50 kontenerów, Te

ostatnie dla tych, którzy będą swe domostwa remon-
tować. ,,Z tych ostatnich jesteśmy bardziej zadowo-
leni, niż z budowanych domów. To jest wędka",

Z wypowiedzi naszego rozmówcy wynikało też, że

nie wszyscy poszkodowani są aktywni w polepszaniu
swych warunków bytowania: ,,Ten, co już dostał

kontener do zamieszkania, nawet nie przygotował

terenu, na którym go postawiono". Inni, po plostu -
przesmradzali. Jeclen chłopak zgłosił się, że będzie

rv obwoźnej kuchni przygotowywał bezpłatnie, z da-

rów, zupy, 300 litrów dziennie. Po paru dniach jej

podawania, ze strony niektórych mieszkańców, pa-

dały pytania: Jaka zupa?... Takie świństwo?! Nie-
któltzy byli lekko zdegustowani, gdyż po żywność
próbowano ich kierować do otwartych sklepów spo-

żywczych.

Jedzieirry do Kotowic.

Po drodze, ci co jadą po Taz któryś, wymieniają uwa-
gi: tu wsiadaliśmy do arr:rfibii, dotąd - ruch Ięką -
była woda, to wszystko było zalane. Dziś to zupełnie
inne miejsce. Są zdzilvieni, jak przyroda szybko się

zregenerowała. Mijarrry jednak uschnięte żywopłoty,
clrzelva owocowe (głównie wiśnie i czereśnie), Na
drzewach i pochylonych płotach widać naniesione
przez wodę siano i strzępy folii. Na polach wypala
się to, co miało być tegorocznym plonem, Tu i ów-

dzie, w tumanach kurzu, widać pracujące ciągniki,
Ale są też i takie pola, na których woda jeszcze stoi,

Kotowice witaią nas domem, któremu powstały na

podwórzu wir urwał narożnik (pokazywała go też

TV). Głęboki 1ej po wirze już częściowo zasypano,

Była to pierwsza zalana w gminie wieś. Najmocniej
i najdłużej. Woda sięgała do połowy okien wysokiego
parteru. Dziś jej śladem są pootwierane okna i drzwi,
odbite do wysokości lustra wody wewnętrzne i zew-
trętrzne tynki, spodarycznie suszące się dywany
i częściej - deski podłogowe oTaz... samochody, Przy
drogach, a w tej wsi jest ich 17, Ieżą jeszcze sterty

niezdatnych do użytku mebli i sprzętów 6o*61y"vci1,

Ptzez wieś często przejeżdża beczkowóz z napisenr
WODA zasilający poustawiane plastikowe pojemniki,
Ale przed domami jest też dużo pracujących }:etorria-

rek. Kładzie się nowe posadzki i tynki.

Rozmawiamy z sołtysem Krystyną Koch i je;

mężem Ginterem, radnym - przewodniczącym ko-
misji rolnictwa. Ona jest rencistką, on - wicepreze-
sem ,,zalanej" firmy zwtązanej z rolnictwem, Roz-
mawiamy na podwórzu - w mieszkaniu dopiero za-

lano posadzki. Wieś z początku miała do nich pre-

tensje, że byli jednymi z pierwszych co uciekli, ale

oni po prostu wykonali polecenie: ewakuowaó się!

,,Przede wszystkim serdeczne Bog zapł,ać, Jesteście

pierwsi, któtzy udzielili nam konkretnej pomocy,

Śzczególnie paszy" (dostarczono jej 20 ton), Zrobio-
no stan inwentarza (,,Skąd się ludziom tyle nazbie-

rało?") i według iisty ją wydawano. Ludzie są za,

chłanni. Nie zadowoli się dwoma marchewkami -
lvtedy starczyłoby dla wszystkich - on chce cały

worek. Są tacy, którym od darów strychy sie ugi-

nają. Pani sołtys o niczym nie decyduje sama, ,,Nie
chcę być pomówiona, Ludzie się kłócą, Jedni nacha-
pią, a inni z bocznych ulic nie dostają nic", Ale
wszystkiego stara się dopilnować osobiście: ,,Ja nic

nie robię, tylko jeżdżę" (rowerem)I Opuściła nas

i pojechała do sklepu, do którego zawieźliśmy przy-

wiezione warzywa i owoce wartości 1,281,28 złotych,

Jej mąż głośno zastanawia się jak podzielić 12 mi-

liaraOw ziotych, które gmina dostała w ramach akcji
TELEWIDZOWIE POWODZIANOM, Najbardziej po-

trzebującym? Ale kto jest ,,najbardziej potrzebują-

cy"? Ten co inwestował, coś robił - stracił bardzo

clużo, a ten, co np. wszystko przepijał, też jest ,,naj-

bardziej potrzebującym"? Nie będzie w radzie gło-

sował za Łym, by łvszystkich obdzielić rólvno,

- Co mamy wam jeszcze dostalczyć? - spytał

Z. Konieczily. ,,1 tak już za wszystko dziękujemy,

ale jeśli możecie, to materiał siervny: żyto pszenica

- może być zanieczyszczony,I pasze, Żywności -
nie". Sklepy są już czynne, 1udzie otrzymują pienią-

dze - ci którzy nie zarabiają - z opieki społecznej,

A ludzie przyzwyczaili się do brania wszystkiego -
nas zalała powódż, to nam się wszystko należy: cegła,

cement, woda, jedzenie,.. 
(H.z.)

P.S. Złożoną w Centrum Kultury odzleż pozostawi-

liśmy w pomieszczeniach parafii, skąd zostanie prze-

wieziona do oddalonego o 12 km magazynu, gdzie

dwa razy w tygodniu, na listę, są wydawane dary,

llastępny nr,,Witryny Śmigielskiei"

t8 września br.
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5.09.1997 (piątek) godz. 19.00

,,ŚWIąTY", USA, 1997 r. Reż, Philip Noyce. Wyk.
Val Kilmer, Elisabeth Shue, Rade Serbedzija. Serrsa-
cyjny. Anglia, lata 70: chłopiec zamknięiy w sielo-
cińcu buntuje się przeciw wychowawcom, pomaga
uciec dziewczynie - i jest sprawcą jej śmierci.
W kilkanaście 1at później staje się dżentelmenem-
-włamywaczem, pracującym na zlecenie.
12.09.1997 (piątek) godz. 19.00

,,LCT SKAZAŃCÓW", USA, 199? r. Re. Simon West.
Wyk. Nicolas Cage, John Cusak, John Malkowich.
Thriller. Amerykański żolnl,erz zabija człowieka
w bójce, zostaje skazany na 8 lat więzienia. Po od-
byciu części kary wraca do domu samolotem wyna-
jętym przez władze więzienne do przewiezienia gru-
py skazańców. Więźniowie rozpoczynają bunt
i opanowują samolot.
19.09,1997 (piątek) godz. 19.00

,,RELIKT", USA, 1996 r. Rez. Peter T{yams. Wyk.
Penelope Ann Miller, Tom Sizemore, Linda Hunt.
Film grozy. Amerykański antropolog przebyrvający
w Braz;zli| wysyła eksponaty do Muzeum Historii
Naturalnej w Chicago. Po sześciu tygodniaclr skrzy-
nie docierają na miejsce, są puste. Aie następnego
dnia pracownicy muzeum znajdują zwłoki zamordo-
wanego strażnika. (B.M.)
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p o 1e c a:
usługi przewozowe - mikrobus 9-12 osób

sprzęt nagłaśniający do samochodów:
O radioodtwaTzacze kasetorve z RDS
o radioodtwarzacze cD
§ zmieniarki cD
O głośniki do wszystkich typów aut
§ anteny
ł inne akcesoria

Na sprzęt udzielamy 2-letniej gwarancji.
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Janusz Graczyk

64-030 Śmigiel, ut. T. Kościuszki, tei. 189-206

WYNAJMĘ SI(LEP w centrum Śmigla
informacja te1. 189-206
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Urzqd Stunu Cglnżl,nego u Śmiglu uprzejmźe za-
wiadamia, że lu tutejszgrn Urzędzźe zu:źqzek małżeń-
skż zausarlż:

19 LIPCA i997 r.

- Pan Jan Kozłoąnski ze Starego Bolanowa i. Panź
Halźnq Mqria Olejnźczak ze Śmźgla

23 LIPCA 1997 r,

- Pan Radosłqlp Szczerbu|" ze Spłalłźa i Panź EdEta
J akubouska z w onieścicl

26 LIPCA 1997 r.

- Pan KrzysztoJ StEzźńskż z Bucza ź Pctnż Renclta
M atu"s zc zclk z Ko s zanolls a

2 SIERPN]A 1997 r.

- PqrL Mirosłuw SzeJner z Bielaln i Panź Renata
StacłLouźak ze Śmżgla

9 SIERPNIA 1997 r.
Pan Arkadiusz Tomasz Ratajczak ze Sqdzż ź Pani
Justgna Konźeczncl z Morownźcy
Pan Jarosłalł Fajok ze Śmźgla ź Panź Elżbżeta
Musiał ze Śmigla

SiERPNIA 1997 r.
Pan Pqueł Jart, Kasperskż z Notaejtnsż ź Pani.
Beata Mq.ćkoużcLk ze Starego Bojanotua

SiERPNIA 1997 r.
Pan Arkadżusz Marźan Turkotuźak z Lasocźc l Pa-
nź karolina Mq.rcżniak z karmźna
Pan Macźej Kz.źmierczak z Gostgnźa ż Punź Mał-
gorz&tcl Bźqła z Wonżeścźa
Pan lńateusz Jerzg Ludll:źczak z Robaczyna i Pa-
ni KatarzEna Łabędzka z Brońska

SIERPI{IA 1997 r.
Pan DQrźusz GórznE z Puszczgkollła i Panż Kor-
nelża Łucja Wżtkźeużcz z Brońska

SIERPNIA 1997 r.
Pan Roman Stachollsiak ze Śmźgla i Panl, lzabela
Magdalena Zapłata z Barchlżnu

SIERPNIA 1997 r.
Pan Konrad Maciej Mruk z Leszna ż Punż Emżlżu,
I-Lamrol, ze Starego Bojanowu
Pan Robert Frgdrych ze Starego Bojanowa ź Pani
Marźa Sobierajelnicz ze Śmigla
pan paueł Jankousźak z koszanousa ź panź Haltnu
Julłubowska ze Śmigla
PanL Jarosłaął Adam Włodurczak ze Śmźgla ż Panż
Katarzgna Matuszczak z Koszanousa

Kierownik USC w Śmiglu
(-) Jerzu Cźeśla
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sEW§ffilEtAl|lE W PARLAMEHGIE?
Nie ukrywam, że Maria-

na Kasperskiego znam od
dłuższego czasu i jestem z
nim na ,,ty". Bywaiiśmy
często w tym samym towa-
rzystwie na przyjęciach ro-
dzinnych i zabawach, uczest-
niczyliśmy też w tych sa-
mych wycieczkach. Często
rozmawiamy o ogródkach
działkowych, pTzy których
mieszka, a na których ja
uprawiam swoją działkę.

Mamy też wspólną przeszłość - i jego i mój ojciec
zostaii rozstrzelani na rynku w Śmiglu w 1939 roku.
}tic też dziwnego, że oboje uczestniczyliśmy w pra-
cach komitetu renowacji pomnika rozstrzelanych,
Jeśii do tego dodać, że moja żona była przez długie
lata pośrednio Mariana pracownicą, mogę stwierdzić,
że jest oir mi osobą dobrze znaną.

Gdy v.l trakcie zebrania Gminnego Zwtązku Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych w Śmiglu dowie-
działem się, że będzie kandydował do senatu, nie zdzi-
wiłer,: się. jego głęboka, wszechstronna znajomość
struktury organizacji rolnictwa i zdobyte w tym za-
kresie doś,"liiadczenie może być przydatne w trakcie
tworzenia aktów prawnych. A poza tym obecność
śvtIctpi-e}TI},TA W SENACIE, byłaby też nobilitacją
naszego regionu.

Mimo barclzo napiętego kalendarza, Marian Kas-
perski znalazł czas, by udzielić mi wywiadu. ,,Komu
jak komu, ale ,,Witrynie Śmigielskiej" przede wszyst-
Ęim" - oświadczył.

-' Na początelr może pal.ę zdań o sobie?

Manr 63 ]ata i jestem zonaty. Moją żoną jest córka
śmigielskiego rzemieślnika, kołodzieja WaIeria
Sterna. Marrry du,oje dzieci: syna Albina, który zaj-
muje się hurtową sprzedażą lodów i mrożonek
r mieszka w Osieczne j araz córkę Barbarę, lekarkę,
która wraz z mężem i dziećmi mieszka z nami, w na-
szym domku, który rozbudowaliśmy na dwurodzin-
ny. Materialnie jesteśmy już ,,ustawieni''. Mówię
o tym dlatego, by nie posądzano mnie o to, że kan-
dyduję dla pieniędzy. Posiadam wyższe wykształce-
nie - rolnicze. Tu chciałbym podkreślić, że zawdzię-
czam je mojej matce, która będąc wdową, robiła
wszystko, by mnie i brata Stanisława wyuczyć.
W tym wysiłku miała też wsparcie wśród mieszkań-
ców Robaczyna, którym też jesteśmy wdzięczni.
O tym, że był.o trudno świadczy fakt, że wielu pa-
mięta mnie, gdy w wakacje, u ,,Brembora'', zbijałem

l_. j" skrzynki.
8L.,,*"|.[!-

- Mieszkańcy Smigla znają Cię przede rvszvstkirn
jako człowieka dojeżdżającego do pracy najpierr,v au-
tobusem do Kościana, później do Leszna. Byłeś pra-
cownikiem ,,powiatu", a później i nadal - ,,-rvoj€-
wództwa". Czym się zajmowałeś i nadal zajmujesz?
W ,,Polsce powiatowej" w sumie przepracowałem 19
lat, od 1956 roku w kółkach roiniczych. Najpierw ja-
ko kierownik biura, a później, od 1958 roku, iako
prezes Powiatowego Związku Kółek Roini.czych
.ł Kościanie. Dzisiaj to może rvydawać się ś:liieszr-re.
a]e wówczas tworzyliśmy komitety elel<tryfikacji,
zespołorvego wykorzystania maszyn (młocarń!). Roz-
prowadzaliśmy też ziemniaki, nawozy, drzewka owo-
co\^/e, organizowaliśmy wymianę zboża. Przede
wszystkim jednak nastawialiśmy się na edukację
ekorromiczną roinika. Organizowaliśmy kułsy przy-
sposobienia rolniczego, szkolenia rolnicze, pokazy
uplaw i sprzętu. To wtedy właśnie powstały bazy
sprzętu rolniczego, które później przekształciły się
w spółdzielnie kćłek rolniczych. Dziś, w dobie gcs-
podarki rynkowej, kiedy wszystkiego jest pod dostat-
kiem, mało kto pamięta, że rozdztelaliśmy też i sprzę1"
roiniczy.

- A rv,,Polsce lvojewódzkiej"?
W niej przepracowałem juz 22 lata będąc od 1982
roku prezesem Wojewódzkiego Związku Rohikóvz,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Lesznie. Zostałem
powołany jako pełnomocnik do organizacji tego
zwtązku. Na tym poziomie, a pamiętać trzeba, że
czasy się zmieniały i nada1 zmieniają, zadania są in-
ne. Trzeba było zapewnić pracę dla 5 tysięcy ludzi
pracujących w różnych strukturach związku. Dzięki
związkowi zagospodaro\Mano 5 tysięcy hektarów od-
łogującej ziemi, dosprzętowiono w specjalistyczny
sprzęt spółdzielnie kółek rolniczych. W ramaclr za-
wodowej aktywizacji małych środowisk tworzyliśmy
też grupy budowlane. Obecnie jestem też członkiem
kilku wojewódzkich i centrainych eksperckich ko-
misji branżowych. Pełrrię też społeczną funkcję wi-
ceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Porozumie-
nia Spółdzielców.
Powrócę jeszcze do roli związku. Pełni on funkcje
społeczno-zawodowe mając swoje struktury organi-
zacyjne w gminach, którymi są gminne związki rol-
ników, kółek i organizacji rolniczych i koła gospodyń
wiejskich oraz funkcje gospodarcze poprzez spół-
dzie]nie kółek rolniczych, czy - jak to w Śmiglu -spółkę produkcyjno-handlową i usług rolniczych -,,ŚMIGROL". Jednostki te wykonują ogromną pracę
dostosowując nasze rolnictwo do gospodarki rynko-
wej. Zwtązek współuczestniczy we wszystkich opi-
niodawczych komisjaclr działających przy Wojervo-
dzie Leszczyńskim. Pomaga też 300 rodzinom ma-
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jącym głuche dzieci, którym w siedzibie zl,viązku
przeprorvariza się diagnostykę i leczenie.

- A gdy Marian Kasperski zostanie senatorern...
... to rn.in. będzie Cążył do uchwalenia szeregu ustaw:
o gospodarst-łie lodzinnyrn, o cenach rolniczych,
o szybkim dostosowaniu się Polski do Unii Europej-
skiej.

- Ale kiedyś 1tzecież pracor,vałeś r,v spółdzielniaclr
produkcyjnych?
Był to liardzo wdzięczily odcinek placy. Poznałem
wie]lr wspaniałych ludzi, szczególnie ze spółdzielni
\M Morow,nicy, Bronikowie, Machcinie, Łubnicy.
WspóJna praca dla polepszenia ich bytu owocuje do
dzisiaj.
Jedna]< ciągnęło mnie do placy ze wsią indywidual-
ną, z rolnikanri, z którymi, jak to już rriówi)iśmy,
plzeplacowałem 39 lat i nadal z nimi pracuję.

- A jak widzisz przyszłość lvsi?
Zrzeszanie się rolników i rozwój spółdzielczości
w szero](im tego słowa znaczeniu, jest nieuniknione.
Przede wszystkim w dziedzinie zbytu. Coraz częściej
wyprodukowany towar w gospodarstwie indywidual-
nym spizeCawany będzie na giełdzie rolniczej. Dia
rolnika z ki],]<unastoma śvrinkami tam miejsca nie
ma. Za ili1k,,,,nastu z nich, pojedzie jeden 

- ich re-
prezenta,nt. A więc muszą się dogadać, czylt po pro-
stu zrzeszyć się v,l koła producenckie. Jeśli roinik bę-
dzie chciał dobrze sprzedać i mieć wpływ na cenę,
musi związać się umową kupna-sprzedaży z zakła-
dem przetwarzającym jego produkty.
Tak więc dążenie do powstania warunkó\ff rozwoju
spółdzielczości rolniczej byłoby moim następll,m za-
daniem. A ponadto chciałbym wspierać rzemiosło
i usługi, samol,ząd i organizacje społeczne z religij-
nymi włącznie. W tak zwanej ,,wielkiej pclityce",
chciałbym uczestniczyć w gremiach decydującyclr
o wejściu Polski do Unii Europejskiej.

- A co miasto i gmina Śmigiel łlędą miały z sena-
tora Mariana Kasperskiego?
Tu mieszkam, znam to środowislro, jestern z nim po-

wiązany zawodowo - 
mam na myśli rozvl,ój i prze-

kształcenie śmigielskiego eskaeru i działalnośc gmin-
nego związku.
Znam tutejszą władzę samorządową i potrzeby tego

środowiska. Co prawda senator winien postrzegać
Polskę jako całość, ale senator ma też możiirvość
ingerencji w drobne - w porównaniu z O1czyzną -splawy terytorialne, gminne, Przede wszystkim będę

r,vspierał inicja'r,ywy zrnterzające do rozwoju tego Śro-
dowiska, będę wspierał też rozwój bazy przetwarza-
jącej produkty rolnicze. Będę też się starał pomagać
mieszkańcom tego regionu w załatwianiu spraw in-
clvwidualnych. Będę też propagował możlivzość dal-
szego kształcenia się najzdoiniejszej naszej młodzie-
ży. Jeśli zostanę senatorem, to przed podjęciern dc-
cYzli w senacie będę się spotlrĘa} i kc,nsultolvai z te-

prezentatywnymi gr:upami mieszkańców, by wysłu-
c]rać ich zdania, opinii w przednriotowej sprawie.

- A konkretnie?
Chciałbym pou,ołać koła producentów rolników,
ogrodnikórł,, producentów pieczarek. Będzie to ko-
rzystne w zbyciu wytworzonych produktów. Dia mia-
sta niezbęclnymi inwestycjami stają się: obwodnica,
oczyszcza\r-ta ścieków, budowa nowej zawodo,wej
szkoły.
Realizacja t_v*ch zaniierzeń przyczyni się do aktywi-
zacji naszego legionu.

- Dzięlruję za rozmowę i życzę, dzięki między in-
nymi głosolrr rnieszlrańców rniasta i gminy Śmigiel,
rvejścia clo Senatu Bzeczypospolitej Polskiej.
LIC,ZĘ l\iA TE GŁoSY.
A przy okazji dziękuję bardzo za złożone podpisy
potizellne mi do lejestracji na kandydata na sena-
tora.
Z IVI gr żurle;n l{as p er skim r o zmatlsźał Hub er t Zb l,er slłi.

o oo
Przeglądając iisty kan-

dydatóvl r-ra posłów do Sej-
mu Rzeczypopolitej Poiskiej
zna|azłem na nich nazwisko
JERZEGO SKORACKIEGO,
Iekarza obecnie zamieszka-
łego w Kościanie, dyrektora
Terenowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Koś-
cianie.

Jerzy Skoracki swą tnło-
^dość spedził w Smiglrr. Jego

ojciec Kazimierz Skoracki
(zmarł w 1991 roku) był wziętym dentystą i prowa-
dził gabirret stomatologiczny przy ulicy Adama Mic-
lriewicza. Jerzy szkołę pods,|awową ukończył w Smig-
lu, ogólniak w Kościanie, a studia w Poznaniu na
A}<ac]_emii Med;rcznej. Jest chirurgiem, posiada dru-
gi s'Lopień specjalizacji.
Srednie pokolenie mieszkańców naszego miasta pa-
nięta 5ł0 zapewne z pracy harcerskiej, bowiem w la-
tach 1952-1958 był drużynowym miejscowej dru-
ż-yn,y harcerskiej.

JeśIi zostanie wybrany posłem, poza obowtązka-
mi ogólnymi, będzie się koncentrował na następują-
cych prob}emach: ochrona zdrowia; polityka społecz-
na dotycząca małych miast oraz wsi, a w szczegól-
ności rozwój rzemiosła; utrzymanie i rozwój drob-
nego przelnysłu oraz handlu na wsi; utrzymanie za-
tludnienia na wsi i w miasteczkaeh poptzez rozwój
wypoczynku i turystyki oraz sprzyjanie takiej poli-
tyce, która zabezpieczy wykonanie wskazanych
celów.
EX-ŚMIGIELANIN POSŁEM? GDYBY TAK BYŁO,
NIozE},1ilI WSZYSCY TYLKO ZYSKAĆI @,z),
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SKLEP Z TRADYCJAMI
przy Spółdzielni Ogrodniczei

w śmiglu

oGRoDNlczo
-W!ELoBRANżoWY

ul. T. Kościuszki 50

tel. (0-ó5) 180-274

P O L E C A:
O NASION.Ą KRAJOWE iZAGRANICZNE:

worzyw - kwiotów - buroków - trow łqkowych,
gozonowych ...

O NAWOZV KRAjOWE i ZAGRANICZNE z:

lzroelo - Finlondii - Holondii;

a NARZĘDZIA: dlo ogrodników i dziołkowiczów oroz:

- szeroki wybór środków chemicznych

- folie o różnych wymioroch

- 9rzybnię
- popier
- torf

- trzmiele

- nowodnionie kropelkowe

ZAPRASZAMY OD PONlEDZIAŁKU DO P|ĄTKU

w godzinoch od 8.00 do 17.00

w soboty od 8,00 do 13.00

W sprowoch pilnych tel. domowy 180-498

t Wyrazy szczelego współczucia
Pani mgr WANDZIE JAKUBOWSKIEJ

Sekretarzowi Śmigla

z pówodu zgonu Teścia
PIOTRA JAKUBOWSKIEGO

składa

Rada Miejska Śmigla

Krmllika pelimy§n,nn
8.08.br. - interweniowano w posesji przy ulicy

J. Iwaszkiewicza w Śmiglu, gdzie powstał spór
o własność truskawek na ogródku, Strony pogo-
dzono.

8.08.br. - interweniowano w posesji przy ul. L. Rud-
nickiego w Śmiglu, gdzie nietrzeźwy brat wszczął
awanturę z siostrami. Pouczenie.

10.08.br. - około godziny 4,00 w Bruszczewie na
poddaszu budynku mieszkalnego zaistniał pożar,
w wyniku którego spaleniu uległa drewniana kon-
strukcja dachu, eternitowe pokrycie dachowe oraz
zgromadzone tam siano w ilości B ton. Pozar pow-
stał od zwarcia instalacji elektrycznej.

18.08.br. trasie Sierpowo - Wydorowo kieru-
jący ciągnikiem rolniczyrn z plzyczepami mieszka-
niec Sierpowa, podczas skrętu na pole w lewo za-
jechał drogę wyprzedzającemu go samochodo*li
OPEL OMEGA, którym kierował mieszkaniec
Spławia. Wniosek do koiegium.

W nocy z 19/20.08br. - w Śmiglu, na placu Wojska
Polskiego z ntestrzeżonego parkingu, nieznany do-
tąd sprawca dokonał ktadzieży FIATA 126p koioru
czerwonego na szkodę mieszkańca Smigla. Sprawa
w toku.

26.08.br. - około godziny 13.25 w Brońsku, podczas
wdmuchiwania siana do stodoły zaistniał pożar.
Całkowitemu spaleniu uległo eternitowe poszycie
dachu wraz z konstrukcją oraz 40 ton siana, 4 to-
ny słomy, dmuchawa i czyszczarka do zboża. Przy-
czyną pożaru było przedostanie się do metalowego
wirnika dmuchawy obcego elementu: kanrienia
bądź kawałka żelaza.

27.08.br. - interweniowano w Przysiece Polskiej,
gdzie nietrzeżwy mąż wszczął awanturę woJcec żo-
ny i dzieci. Przed przybyciem patrolu uciekł
z domu.

"' *f,T 
?f'j,",l ;'ffH:i#'rtTu e 

P oLI C J I

Pani mgr WANDZIE JAKUBOWSKIEJ
Sekretarzowi Śmigla

wyr azy szczer ego współczucia

z powodu zgonu Teścia

śp. PIOTRA JAKUBOW§I(IEGO
składają

Burmistrz i pracownicy
Urzędu Miejskiego Śmigla.

Pogrzeb śp. Piotra Jakubowskiego odbył się 26 sierpnia
199? roku na cmentarzu parafialnym w Smiglu.

Z glQbokirn żaletn zawiadamiamy, że 30 sierpnia
1997 roku zmarł

śp. CZESŁAW NADOLNY
byłv długoietrri sołtys wsi Czacz

Rodzinie Zmarłego składamy wytazy szczetego
współczucia

Burmistrz Sni,l1a Przewodnicząca
(-) Jerzy Cieśla (j111,xi?'łl"J_"

Pogrzeb śp. Czesława Nadolnego odbył się 2 września
199? roku na cmentarzu parafialnym w Czaczu.
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HA.NDEL SUBOWCAMI IryTORNYMI
i ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI

SŁAWOMIR KOWALSKI
Nietążkowo, ul. Arciszervskich 22, tel.. 189-622

oferuje
po promocyjnych cenach gazy techniczne:

(ceny brutto)

- tlen 6,5 m3

- acetylen 5,5 g

-C0-20kg
Ponadto skupujemy złom
nach za tonę:

- stalorvy - blacha

- sialorły

- maszyny roln. itp, - od 125,00 do 190,00 zł

- stalowy - wsadowy - od 190,00 zł

- żeliwny - od 140,00 zł

PŁATNE GOTÓWKĄ
Przy łviększych ilościach lub stałej współpracy

możli.łość negocjacji cen.

Istnieje możliwość odbioru złomu własnym tran-
sportem.

Ważenie u Pana Stróżaka ,,Rolnik Polski",

Punkt czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15,00

soboty w godz. 8.00-12.00

Licencjonowany agent ubezpieczeniowy

PZU sA
ANDE"ZEJ CIESIELSKI

Śmigiel, ul. Lipowa 33 tel. iB9-365

poleca bezpłatne doradztwo
w zakresie ubezpieczeń:

I. Na życie

- emerytalne - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- NW i inne

II. Majątkowe

64-030 §migiel ul. Leszczyńska 16
na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji, }Iandlu

i Usług Rolniczych ,,S rn i g r o 1"

o f e r u j e:

SRODKI OCHRONY ROSLIN
HURT - DETAL

pełnłr garna pestycydów
(w małych i dużych opakowaniach)

- nawozy dolistne

- odżyrvki do kwiatów

- folia ogrodnicza
_ nasiona

. kukurydzy
, zh(lż
o walzyw i kwiatów

- :nT:k rolniczy

- opryskil[,acze ręczne

Z apr a s z a m y od poniedziaiku do piątku
rv godzlnach od B.00 ---- 16.00

rr- soboty od 8.00 - 14.00

KLUB
,,EQUADoR"

Wonieść 44

ZapTasża

wtorek-piątek w godzinach 14,00-22.00

w soboty dyskoteki od 20.00-3.00

Dobro zobowo l

Bufet: zimne rrapoje, piwo, słodycze itp.

,,BI[}cHriM Ptt]S"
S rrr i g i e l, uI. Leszczyńska lE

tel. (0-65) 1B0-8419,9t zł
75,82 zł

- 2t,96 zł

stalowyiżeliwnywce-

- od 720,00 zł

- budynki i mienie od
i innych żywiołów

III. Wypadkowe

- odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśtiwe wypadki

- OC, AC, Zielona Karta

VI. Komunilracyjne

kradzieży

t!lrrrtlralllll
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W dniu 24 sierpnia br. przy sprzyjającej aurze
i trpale odbył się IiI }.,[INI THRIATLON, który zgro-
madził na starcie łącznie 32 zawodników (w ubieg-
łym roku 2l ltczestrrików) z terenu województwa
Ieszczyńskiego oraz poznańskiego i 1egnickiego. Po
raz pierwszy znaczący był udział zawodników z te-
Ienu naszej gminy, było ich 17 (9 w klasyfikcji open,
7 juniorów i 1 kobieta) podczas, gdy w ubiegłym
roklt startoyvało z gminy tylko 6 osób. Wynika z tego,
ze ta trudna konkurencja sportowa cieszy się coraz
to .łiekszym zainteresowaniem.

Obecni byii Burmistrz Jerzy Cieśla i Przewodni-
cząca Rady Urszula Ranke.

W poszczególnyclr kategoriach zwyciężyli;
OPEN (rngżczyźni powyżej lat 15)
1. Łukasz St,achowiak z Włoszakowic
2. Dariusz Gertschen z Rawicza
3. Paweł Barszorvski z Leszna
4. Roman Talikadze Sana Kościan
5, Paweł Kiełczewski z Przysieki Polskiej
6. I{,arol Świętek z Bukówca

I{lasyfikacja lviekowa (zwycięzcy):
i,]ubert Ratajczak 16-18 lat, Smigiel
Jacek Juskorviak i9-30 lat, Leszno
Tadeusz Legierski 31-50 lat, Widziszewo; II. - Ja-

cek Kuik,,ABC"
ircneusz Piasecki powvżei 50 lat, Czempiń
Szkudlarek Michał lat 64, najstarszy uczestnik -Plz5:sjgę,, polska

OPEN (panie)
1. Katarzyna Jon, Wschowa
2. Anna Sdnrann, Leszno
3. Danuta Strzelczyk, Śrnigiel

llYlllKI
JIJNIORKI
1. Kamila Blaszka, Śmigiel

JUNIoRZY
1. Roland Halasz, Śmigiel
2. Patryk Ratajczak, Śmigiel
3. Krzysztof Kucharczyk, Śmigiel
4. Paweł Majchrzak, Leszno
5. Tomasz Ogrodowczyk, Śmigiel
6. Andrzej Bobowski, Śmigiel
7. Przemysław Błocian, Śmigiel
8, Robert Kucharczyk, Śmigiel

Drvaj ostatni byli najmłodszymi uczestnikami za-
wodólv.

Waika była zacięta, notowano nawet defekty ro-
werów. Zawody były jedrrym wielkim piknikiem.
Dziękujemy kibicom za doping. Zarvody toczyły się
vz atmosferze ,,fair-play", zawodnicy pomagali sobie
wzajemnie a pomocy udzieiali też kibice (rowery).
To był pokaz kulturalnej, sportowej imprezy. Po-
dziękować muszę szczególnie całemu Komitetorvi Or-
ganizacyjnemu, Radzie Sportu, Straży Pożarnej, per-
sonelowi Centrum Kultury, Klubowi KS Pogoń,
Straży Miejskiej i personelowi służby zdrorvia.
Dziękuję szczegóInie sponsorom tj.: Wieikopolskie-
mu Przed. Przetwórstwa Mięsnego w Śmiglu, Zakła-
dowi piekarniczemu p. kaczmarek, zakładowi cu-
kierniczemu p. Michała Gruszeckiego i PPUH GlN.

Za udziaŁ w zawodach, ufundowanie pucharów
zwycięzcom oraz wTęczanie składam podziękowairie
p. Przewodniczącej Urszuli Ranke, Burmistrzowi
p, Jerzemu Cieśli, Dyrektorowi Centrum Ku}tury
p. Hubertowi Zbierskiemu,

Do zobaczenia w przyszłym roku.
kierownik zawodów

Leszek Balcer

I3 wlzcśnia pny wiattakach
@
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