
ffiW## ;.wtrpffi

ISSN 1429_8791

llaklad 1000 egz. o floł Ull o llt 12 tt85l c l8.0S.tB$8 r., c 8ema 70 gr

pismo inlolmocyino.§pdeczpo-kuJłurolne

wydarllca Gentrum tultmry Śnn,l§g§mfr

,

@mfi$ieImffiwm

$i**ostqha poaa?Ona

Dzień dobry! Witom wszysikich uczest-
ników gimncistyki poronnej - zorówno tych,
którzy ćiviczq systemotycznie, jok i tych,
którzy chcieliby poprowić nieco swojq
sprowność przed plonowonymi urlopomi.
Pomiętojmy: ruch o odpowiedniej intensyw-
ności może zopobiegoć wielu schorzeniom
i dolegliwościom. Stojemy zotem w pobliżu
szeroko otwortego okno i rozpoczynomy,

Gdyby wybroć temoty wiodqce, jokimi
ostotnio żyjq (i denerwujq się) Polocy, to
pewnie znolozło by się ich sporo, Spróbuję
podoć ze trzy, ot tok dlo przykłodu. Liczbo
województw w nowym podziole odministro-
cyjnym. Powoli temot ten, o roczej coły to-
worzyszqcy mu spektokl, żeby nie powie-
dzieć cyrk, rzqdowo-porlomentqrno-kooli-
cyjno-opozycyjny zoczyno denerwowoć nos
wszystkich, Mistrzostwo świoto r,v piłce noż-
nej : tu liczbo zdenerwowonych będzie
prowdopodobnie rosło w miorę porożek
wytypowonych przez nos foworytów. Refor-
my: mojq przewrócić wszystko (lub prowie
wszystko) do góry nogomi, Tu denerwujq
się przede wszystkim ci, których będq one
bezpośrednio dotyczyły, A więc tok ,,spod
dużego polco":górnicy - zo dużo się nom
pono zrobiło kopolń i górników, hutnicy -
bo noszo stol zo gronicę jest zo tonio (czy
teź odwrotnie); rolnicy - trzebo będzie do-
towoć, odłogowoć i co moźliwe polikwido-
woć (bo podobno nie będzie już teroz ucho-
dziło procowoć w gumiokoch i widłomi);
służbo zdrowio (o tokże pocjenci, czyli my
wszyscy) i emeryci - temot, który niedługo
już som osiqgnie ,,wiek emerytolny" chybo,
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WITRYNA Ś§f IcIfiL§lilt

ze będzie się go sy§temotyczrrie wydłużoć (co mo doty- reform usioloło się c,d poczqtku do końco dopiero
czyć zwlaszczo kobiet); uczniowie (i ich rodzice oroz ,.n,, pcrlomencie,
nouczyciele) - tu reformy mojq podobno,,niewiele" A przeciez przepis nq dobre reformy jest stosunkowo
kosztowaĆ, więc czemu sobie nie poćwiczyć, zwłoszczq prosty i kożdy zn§ go z włcsnego doświodczenig, Re-
że dzieci (i ryby) głosu nie mojq, formy powinny być dostosowone do człowieko - nie

l tok by możno mnożyĆ prowie w nieskończoność, mogq być oni zo obszerne, oni zo ciosne (bo będzie
cł nojczęstszym or9umentem jest to, że zmion oczekuje je trzebo nociqgoć no siłę). Źle jeśli sq zo krótkie, lub
jokoś tom niesprecyzowono wspólno Europo. Obo- zo długie. (Bo w obu przypodkoch będq śmieszne).
wiom się trochę, Że dlo tej Europy stonowimy roczej l przede wszystkim nie mogq uwieroć, bo tokie reformy
ciekowostkę, o może nowet się trochę obowiojq, że- ludzie szybko odrzucq, choćby były nie wiem jok prze-
byśmy w Porlomencie Europejskim tokże nie usiłowoli reklomowqne!

Aż dziw, że chocioż wiodomo, że nie mo pieniędzy czy nie sq zo ciosne w posie!). Teroz dziękuję i zopro-
no tzw, zobezpieczenie skutków reform, to wyglqdo no szqm do nostępnej gimnostyki poronnej, któro nostqpi
to, że większość z tych no nie potrzebnych pieniędzy, już w sezonie letnim,
pochłonq niekończqce się dysputy - tok, jokby ksztołt Gźmnastgkę poranllq przygotowctła ż prol"uadziła mgr J,S.

reformov,igć (i dyskutowoć) wszystko bez końco.
(Moze z kolei po to, żeby Europę przyposowqć do
reszty świoto ?).

TJrzqd Stanu. Cyruilnego w Smiglu
uprzejmźe za1-ożadamźa, ze ID tutej-
szam Urzędzże zułźqzek małzeitski
zawurlź:

;]0 NIAJA l99B r.

- Pan Władzźm"żerz Jerzy Słomi,ńskt. z Poznanźrt
i Punź Magdalena Tomaszgk ze Śmigl,a

a CZERWCA 1998 r.

- Pan Wcildema.r Jan Mutuszeuskź z Nousejussi
ż Panż Sgluźa Jadwźga Zalisz z BżelalJ)

- Pan KrzgsztoJ Serba ze Starego Bojanowa i Panź
Barbara stróżak z Bronikowa

-- Pan Bogdan Kousalka z Łubni,cg ź Panź Iąnona
paluszkietl:źcz z czacza

- Pan Robert Marek Stosiok z Leszna i Punż Ju-
stana Leśna ze Śmigla

-- Pan Darżusz Perz z Łęlcż Małe i Pani Agnieszlła
Trowska ze śmźgla

-*- Pan Tomasz Kazźmźerz Przgmus ze Śmżgla i Pani
Jolanta Pudlźszeruska ze Śmigla

10 CZERWCA 1998 r.

- Pan Artur Mqćkolfiski, 7i"uro*o i Panż Dorotu
J agodzżńska ze Śmźglu

-* Pun Jacek Pżotr GregoT z Leszna ż Panź Violettu
Pźeśniak ze Starego Bojanotła

l;j CZERWCA 1998 r.

* Pan Anatol Boroń z Przysźeki Polskźej l Pani
Vźoleta HEla z Wgdorowa

- Pan Karal Karoleusźcz z GostEnża ż Panź Agata
Łupicka ze Śmżgla

- Pan Marźusz Gbźorczyk z Wżdziszell:a i. Panż Ju-
Iźta Włod,urczak ze Starego Bojanoua

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu
ę-) źnż. Jerzg Cźeśla

Jo już się z Poństwem poźegnom, ole proszę, niech
Poństwo jeszcze przez jokiś czos ćwiczq no tyle, no ile
pozwolojq Poństwu reformy, (zwłoszczo - uwogo -

i nrrEffiTUAfr Kll{f, ,,ffIllTnlJnł"
19.06.98 (piątek) godz. 19.00

,,DOBERMANN", Francja, 1997. Reż. Jan Kounen.
Wyk. $incent Cassel, Monica Bellucci, Tcheky Ka-
ryo. Film sensacyjny. Grupa gangsterów przeprowa-
dza napad na paryski bank. Właściwy skok zostaje
poprzedzony akcjami pozoro,wanymi, mającymi zmy-
lić władze. Ginie wielu policjantów, gangsterzy są
rriezwyciężeni. Po skończonej operacji udają się na
zabawę w nocnym lokalu. Policja przygotowuje pu-
łapkę,
26.06.98. (piątek) godz. 22.a0

,.PRZODEM DO TYŁU", IJSA, 1997. Reż. Frank Oz.
' Wyk. Kevin Kline, Joan Cusack, Matt Dillon. Film
obyczajowy. Niewielkie prowincjonaine miasteczko:
nauczyciel szkoły średniej ma się żenić ze swą kole-
żanką po fachu. Jego były uczeń, aktor pracujący
rv Hollywood, zdobywa Oscara za rotrę homoseksuali-
sty; w uroczystej przemowie, transmitowanei w te-

1 lewizji, stwierdza iż jego ulubiony nauczyciel miał
Ę skłonności homoseksualne. W mieście wybucha
&skandal.

W LIPCU KINO NIECZYNNE! @'M')

'W reklamie firmy

COMMERCIAL UNION
publikowanej w poprzednim numerze złośliwy cho-
chlik połknął cyfrę 1 i tym samym zniekształcił
treść punktu 5, który winien brzmieć: młodzieżowa
polisa przyszlościowa (dla dzieci 1-12 lat).
fficenżod,alłcę reklamy ź Czgtetnżków - przepra-
szan7a. Redakeja,



WITRYNA SMIGIELSKA

Zasłużeałil dla miasta i gminy ŚmiEie§
Stoją od lewej:

Burmżstrz "i er zu Cżeślu,

Jan Noluicki,
Gertruda Skrzypczak,
Zbignżeu Grabousl, ł,

Grzeg or z D ol,czeul s|łż,

Władgsław l{ouolc,

lr eneus z c icit os z ells s lę :,

P r zeulo dr-ic.łqca RI.JE
(Jrszu.La Ra",,itc.

( t ot rl : M. Dgma rlł o ul sl;tl )

0eilruda Skrzypcuak 7, tlomu llowak
Uroclziła się 7 marca 1930

rokuwZegrówkuwpowie-
cie kośclańskim z ojca Syl-
westra Nowaka. agronoma i
matki Julianny z domu Stark.
Przed 11,ybuchem wojny zdą-
żyła ukończyć dwie klasy
szkoły połvszechnej w Śmig-
lu. W początkach września
1939 roku rodzina przeni,osła
się do Mosiny. W marcu 1943
roku, pod zarzutem przyna-

leżności do podziemnej organizacji, aresztowano Syl-
westra Nowaka a we wlześniu tegoż roku pozosta-
łych członków rodziny. Matkę i dwie najstarsze sio-
stry najpierw osadzono w obozie w Zabikowie. Stam-
tąd przewieziono je do Oświęcimia, gdzie w grudniu
1943 roku zostały zamordowalre. Gertruda Nowak
wraz z dwoma braćmi trafiła do obozu koncen-
tracyjnego w Łodzi. Tu też ich rozdzielono: starszy
brat zginął w Gross-Rosen, młodszego wywieziono
do obozu w Potulicach koło Bydgoszczy. Z siedmio-
osobowej rodziny Nowaków wojnę przeżyły dwie
osoby: brat Edward, którego w Potulicach odnalazł
a następnie rodzinie przekazal Polski Czerwony
Krzyż i Gertruda, która w Łodzi doczekała się wyz-
wolenia obozu 18 stycznia 1945 r.

Po powrocie do Mosiny nie zastała tam nikogo. Los
ojca jest nieznany, plarł,dopodohnie zginął w For-
cie lil rł, Poznaniu. Z N[osinv Geitruda Nowak
udała się do dziadków w Zegrówku, którzy mimo sta-

rości *_ 76 i 78 lat - przyjęli cboje ,"vlltl]ló-az. Po
ukończeniu siedmioklaso\I/e go ku i,su Ger'urr,; cla Nowak
rozpoczęła naukę w Państwowvi:r Liceum Pedago-
gicznym w Lesznie. Niestety, ptzeżycia wojenne,
obozowa praca ponad siły 62i""ku i straszne warunki
bytowania dały znać o sobie. Po 9 rniesiącach zmu-
szona jest do przerwania nauki. Rok później, w 1948

roku, rozpcczęła pracę biurow-ą w Grornadzkiej Ra-
dzie Narodowej w Lipnie. W ] 949 roku Gertruda
Nowak zawarła związek małżenski ze Stanisławem
Skrzypczakiem. Z małżeństwa tego zrodziło się pię-
cioro dzieci, które ukończyły szkol;- i juz pozal<iadał"r,
własne rodziny.

Dewizą życiową Geltrudy Sltt,zypczak jest niesie-
nie pomocy tym, którzy tak jak i ona, przeżyli ge-

hennę drugiej wojny światołvej, W i970 roku wstą-
piła do ówczesnego Związkll Bojowników o Wolność
i Demokrację. (Dziś ta organizacja rrosi miano Zwtąz-
ku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych). Od 1972 roku i nadal jest członkiem komisji
socjalno-bytowej. W 1984 roku wybrano ją prezesem
Koła Śmigiel i funkcję tą pełni nadal.
Gertruda Nowak uważa, że o wojnie trzeba mówić
zawsze, szczególnie młodym ludziom. Stąd gości bar-
dzo często w naszych placówkach oświatowych, Dużo
wysiłku włożyła tez w tworzenie szkolnych izb pa-

mięci i upamiętnienie Miejsc Pamięci Narodowej.

Gertruda Skrzypczak między iunymi została od-

znaczona:

- Krzyżern Kawalerskim Orderu Odrodzenia Poi-
ski, 1982 r.,

]3



WITRYNA ŚMIGlELSKA n, ;ł, r.y<.: -

- odznaką: Za Zasługi dla ZBo\ĄIiD, 1982,

- odznaką honorową: Zasłużony Dzialacz Z.rłtązku
Inr,validow Mrojennych, 19B3,

- Krzyżem OSwięciffiiilfi tSaO,
-- odznaką: Za Zasługi dla Związktl Kombatantów

RP i Byłych Więźniów Politycznych, 1997 r.

Zbigniełv Smhowski
Zbigrriew Grabowski, sytr

3tanisława i Ireny z domu
Loga urodził się 24 marca
1923 r. w Śmiglu, gdzie też
uczęszczał do szkoły pow-
szechnej, którą ukończył w
1937 r. Ponadto uczył się
w publicznei szkole zawo-
lowej w Śmiglu, którą ukoń-
czył w 1939 r. Ojciec Zbig-
niewa Grabowskiego był ze-
garmistrzem i prowadził pry-

watny warsztat. W okresie międzywojennym był
działaczem społeczno-politycznym. M.in. był długo-
letnim p]:ezesem Towarzystwa Gimnastycznego SO-
KóŁ w Smiglu,

W 1939 roku został wraz z rodzeństwem osier,<-lco-

ny pIzez matkę. W 1941 roku ojciec Zbigniewa __

Stanisław został aresztowany ptzez gestapo i osadzo-
ny w Forcie lII w Poznaniu, później odtransporto-
wany do Zakładu Karnego w Rawiczu, a stamtąd
w rolru 1942 do obozu koncentracyjnego w Mauthau-
sen, gdzie zginąl. Trud opieki nad młodszym rodzeń-
stwem spadł na barki Zbignierva.

Pracę zawodową rozpocząŁ już w 1940 r. w nrle-
czalni w Śmiglu, z którą związał się na stałe, Od mo-
mentu oswobodzenia miasta wTaz z inrrymi współpra-
cownikami już 1 lutego 1945 roku uruchamia zakład.

Z dniem 1 stycznia 1951 r. zostaje przeniesiony do
Powiatowego Zakładu Mleczarskiego w Kościanie na
stanowisko zastępcy dyrektora do spraw produkcji.

W 1955 r. zostaje przeniesiony do Zakładu Mleczar-
skiego w Śmiglu, gdzie obejmuje stanowisko kierow-
nika i prezesa Zatządu Spółdzielni Mleczarskiej
w Śmiglu. W marcu 1957 r. powołuje komitet reak-
tywowania spółdzielni mleczarskiej, któremu prze-
wodniczy. Na pierwszym walnym zgromadzeniu zo-
staje wybrany prezesem Zatządu Spółki Mleczarskiej
w Smiglu, którą to funkcję pełni do końca 1968 roku.
Pierwszego stycznia 1969 roku zostaje powołany na
stanowisko prezesa Zaruądu Okręgowej Spółdzielni
Mieczarskiej w Kościanie. Funkcję tą pełni do 1975

roku, kiedy to wraca do Zakładu Mleczarskiego
w Śmiglu, na stanowisko kierownika zakładu. Pias-
tuje ją aż do przejścia na emeryturę w 1982 r. Jako
emeryt pracuje na pół etatu do 1993 roku, przepla-
cowując ogółem 50 1at w spółdzielczości mleczarskiej.
W toku pracy zawodowej podwyższał swe kwalifika-

cje. W iatach 1947-1949 w Państwowej Szkole Mle-
cl:_arsl;iej rł, Rzeszowie, a \ł, roktr 1968 ukończył stu-
diunr dokształcania i doskorlalenia mistrzów w plze-
rny§lę m]eczarskim w Lesznie i otrzymuje dyplorn
Mistrza Dyplomowanego w Przemyśle Mleczarskim,

W 1946 roku zawarł związek małżeński z Anielą
Frydryszak. Ze związku urodziło się czworo dzieci.

W miejscu stałego zamieszkania - Smiglu je:;t

znanym i niezr,vykle cenionym działaczern społecz-
nym.
Należy do 'Iowalzystwa Spicwu IIAIłMONIA i Smr-
gielskiego Tolvarzystwa I(ulttrralnegr:. Aktywnie
uczestniczy we u,szystkich regionalnych przedsię-
v.,zięciach kultlrralnych w Smiglu.
Od najnrłodszych lat -_ po dzień dzisiejszy - zwią-
zany jest z harcerstwem. Dluh Zbigniew Gr"abowski
do ZIIP wstąpił 1 n:arca 1934 roku.
Po zakoiczeniu wojrly w 1945 roku był współolgarri-
zatoretłl, irarcerstwa na Ziemi Smigielskiei, W latach
195B-1961 pełnił funkcję Komendanta Ośrodka Dru-
żyn llalcerskich w Smiglu. W 1961 roku, mimo żą-
dania władz, nte oddał sztandaru ZHP, który prze-
chowywał w swym służbowym mieszkaniu. Ptzez
szereg 1at był członkiem Koła Przyjaciół }Iarcerstwa
w Smigiu. Był też lvspółorganizatorem Społecznego
Korrritetu tstrdowy l)omu llarcerza w Śnriglu, który
oddano halcerzom w 1974 roku. Z okazji B0-lecia
powstania ZHP na Ziemi Śmigielskiej współorgani-
zowaŁ Zlot Harcerskich Pokoleń, który odbył się
v,, dniach 18-19 czerwca 1993 roku. Wówczas wyło-
nił się Krąg Starszych lIarcerzy -- Seniorów które-
niu lrarcmistrz Zbiglriew Grabowski przewodniczy do
dnia dzisiejszego.
7J inicjatywy kręgu w dniu 19 stycznia 1994 roku po-
wołano Konlitet Rerrowacji Pomnika Rozstrzelanyclr,
lrtórego uroczyste odsłonięcie nastąpiło 22 pażdziet-
nika 1994 roku,
Druh Zbigniew Grabowski od 1994 roku wykazywał
duże zaangażowanie w pozyskaniu nowej siedziby dla
Komcrrdy Hufca ZFIP w Smiglu wraz z magazynanli.
uwieńczone ono zostało sukcesem i w dniu 15 listo-
pada 1996 roku przekazano je harcerstwu.

Zbigniew Grabowski za pracę zawodową i aktyw-
ność społeczną odznaczony został wieloma odznacze-
niami państwowymi i resortowymi. Między innymi:

- Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
odznaką: ZasŁużony Działacz Ruchtr Spółdziel-
czego,

- pamiątkoł\rym medalem: 100 tat Polskiej Spół-
dzielczości Mleczarskie j,

- odznakami: Zasłużony dla Województwa Lesz-
czyńskiego, .., Poznańskiego i Powiatu Kościań-
skiego, Tysiąclecia Państwa Polskiego otaz zŁoty-
mi: Zasłużony dla Przemysłu Spożywczego i Przy-
iaciół HarceIstwa,

- medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

i *,
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Urodził się 1 października
].945 roku w Sokołowicach w
powiecie kościańskim, gdzie
ojciec Józef obejmował po-
sadę nauczyciela. Matka Bi-
bianna z domu Sterna zajmo-
wała się prowadzeniem do-
mu. Szkołę podstawową
ukończył w 1959 roku w Bro*
nikowie. W latach 1959-

-1964 uczęszczaŁ do Pań-
;t-wow-ego Liceum Pedago-

giczllego lv l,esznie, a po jego r,rkończeniu placę za-
rr,,oiową i-o.zpoczął rv szlio]e u, Slniglu, z którą -;: wl,jątkicrn odby,r,yąnia rv lataclr 1966---tj8 służby
r.,oiskoił,eJ -- z,,vtązał się na stałe, W latach 1969-
- 19?1 dok,szl,ałcał slę w studium nauczycielskim
tt, pozirarriLi o kierurrku nattczanle nruzyki, a r.v latach
l379 -19t;] sl.tldiolt,ał zaoczlle tla Unilversytecie
;\clairra Mickic-łicza lv Poznalriii r"rzyskując tytuł ma-
qistl,a nlłieirlair.}<i. W 1970 roku zawarł związek mał-
zcński z .Ąitrtą Dederek. Jest ojcem dwojga dzieci.
( )c] l9T i r,,lkLt z,l:rlicszilaI lv SnligIu.

\,Ą/11 1:,l1,2g5r,rir_r i(]76 l,. powierzol1o mu obowiązki
zi]st(]p,uy ci,,:r,cl;iola sz}<oły, w latach 1981-1984 obo-
tł. lll:li;i ql-i-il1]1lL-.{() clvle.litola szkół do Spraw wycho-
gl;1 r":lg2llg]1 a ,,v ]9B4 r, oborviązki dyrektora szkoły,
l<i ulr: 1lełi,ii riąc]a1.

,llili j§orł ickj ucłriri Leż Iunkcję pIezesa Ogniska
7,,-,,,i;j:,:i,l,-l }iilut:z.,-cielstwa Polskiego oraz, lv latach
i 97ij- 19S;. a,iit_vlvrlie rvłączył się w działalrrość
lli.,,"i ąz}.,l r l ia l,c,e l:st,,łra Polskie go.

Jego domerlą była i jest muzyka, |iwegtl cziilrt
prowadzi} B0-osobowy szkolr'y chór, któr;r prezcirt..;-
wał się na przeglądach powiatrrw},,ch i lchahlycli ulu-
cz_r,stościach.

Jego osoba kojarzy się r,ownież ;1 ,.i1,.iestl i1 l)q1"l1

Cchotniczej Straży Pozalilt--j tł,;'jl ,;;,-:lu. Jest iła.i;ei-
mistrzetn od jej powstania rł, 19?7 l-cirr_l. ]]'r;ti ,lego 

"il;ł''

tutą olkiestra uświetnia wszvstkie ]..il,ccz-,I:,ioścj śrł,iec^
kie i kościelne. Wielokrotnie uczestnri::,lr-]; ,,, ,vt;.iu.
ri,ódzkich przeglądach i SwLetat:jl PLt,śnl i i',;-liz,lki,
Szukając środków i sponsorów łTieustatltrte zabit,l;r
o doposażenie zespołu w nowe irlsilunienty. Pt,cwa-
dzi naukę gly na instlun-rentacil clętych J:Lasz;rn]v,:Il

llazując na uczniac}r swej szkoł;,,. \ł/ ten sposói.ł co :u
społu wprowadził ponad 30 rnuzyków. W tyłrr lui,;.,
na Ogólrropolskitrr Plzeglądzle,Ą,iiodycli _llls,,,r,,j,lli:ll*

talistów Orkiestr Dętych, którego byliśn:i rvs,:r_iiul,-
garrizatorem, jego wychowairek L{ąrcin 1{121 ,",l::l] 

i

rv swej klasie instrumerrtu i katcgorii lr;ie1<ol,ł,e.i :ia,jąi

iI miejsce. Dążąc do podniesielrja Lcchlli}ii gl,y loi-
lviiał 

- 
i nad,al rozwija -- lvs,-i;ół"nlilcę ze "1.1i..,;l:i

Muzyczrlą I Stopnia rv }iościanie. Ijtlz..,vaia i,i]:], i{]1t,i-,"

rrież młodzieży zainteresor,,-ailej ;,ir rri in.r'| ,,r: ,.r::j-i!i:-l:

na realizację swych pragnień. Csl;1,1lil J[iil ],]t.: l,, l,.l],.:

PozYSkał dO współpl'ac5. itislil-i!:i,;L,a 1łt,z,l,t]1]1,ijli,iii 
jii-

cego gIupę r'ytmiczr,o-I1lill,(ZU\\-c] i9lt,-Łll,Z,r,S?,i!i.J|1 L]i"

kiestrze w marszu.
Za dziaŁaLność społeczr}ą *- v,, latłLr.;lr t991 ,l:llj1

byi radrrym - i zawodową Jaii l\rlrvjl:i'i zL}stŁii 1v},"-

różrriony:

- odznakami ,,Plzyjaciel dzieclla" i i",a;luzoli;, ,_1, ,

Województwa Leszczyńskiego,

- medalami: srebrnyrn i złotl,iil, .,'le 7-tł:"::-,F,,, tlit:

Pożrnictwa",

- Złotym Krzyzem Zaslugi.

larzy), Józef Wolciec}rowslii i ,l Lrliłirr \\''rći.lillvsliL.
PielWszym pfzewodnicząc).,11} iiaL1,,,, i',i:l,-;,l-i;]"_::,.t .j ;,ł,111,i:,l.i

}-ranciszek Maciejewski. Jeszcze w i!-li-l't :,;l i. , ,.,,,, -

jęto do placy 4 stolarzy a tla plrzestrzerli ii-}:l1 rl1],, 1_1

dalszych 10. 10 grudnia 1952 roku SpółdzielrllF.,. ,i,j]li1-,..

niła nazwę na Rzemieślniczą Spółclzielnię P:,,-,i, l lli,u-

larzy. Rozwijała się jej baza. W 1954 IokL,, i]i]5i:ii]-a1:.

dwie stolarnie, dwa punkty usługowe i d-i;,lrt l,.,i;iar"-

nie. W tymże roku przejęto takze zakŁad potai'ii}_ijzn}/.

Produkowano szafy dwudrzwiowe i żaLi,lz;]lrv€, s'Ll,,;,,,

biurolve, biurka oraz y7;;Ę9l1y\\,ano ltsłi'l51i t,ąi złi]:il":,i,;

bednarstwa, stolarstwa i meblarstrva"

W latach 60-tych l,tlzy:ocze;to sei,]: iirj{ l ,1,1-;,,jii!r,,:,li:

svpialni giętych. W roku 1962 ur,;,cl:.;lii1,,,,J ;,]"l ,,\:,:łll

produkcję eksportową: kojce clziecitlre i ,,,l;;;l,r - j.,i!1 ,

znaczeniem do Kurvejtu i Wieli<iej iir1l|ąpll,

Drlia 5 czel,wca 1968 loku rl::.siąpiła zt, ]aL]a i.}a7,\vv

na: Spółdzielnia lrracy Sl,oiarz;,.

§Sehlnrska §półdzielnia Pracy u §niglu
1Jo zalozciua społclzicJ.rrr plzl,czyniła się ustawa

z l!]4B roku cl dostalvacłt, robotach i usługach na
l,zr:cz skarbu paiistlva, saniorządu olaz rriektórych
osób plarvtr).clr, ktora ograniczyła dokonywanie bez-

1loślednicli transakcji porniędzy sektorem uspołecz-
rrionym a i]1,)Iwatnymi rvykonawcami - Memieślni-
iiani.
W Śiliglu polvstałl- wowczas spółdzielnie zrzeszające
lz:cmieślnikórv branży budowlanej, fryzjerskiej, szew-
si<iej r stolarskiej. Do dziś przetrwała tylko jedna:
L,leblalsl<a Społdzielnia Pracy w Smigiu - wtedy
llaz;,wała się Stolarska Spółdzielnia Pracy.

Polł,olało ją 16 sierpnia 1950 roku 6 mistrzów sto-
larskrch i 12 czeladników, uczniów i pomocników.
§ipółdzielnia por,r,stała na bazie poniemieckiej stolarrri
mechnicznej Benzina zlokalizowanej w obecnej sie-
clzibie i r,valsztatow pryrvatn;-ch.
W skład pielr,r,szego Zar-ządu rveszli: Jan Sworowski
(lrtór1, b;-ł tez stalszym reaktyworvanego cechu sto-

łeł
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W 1970 roku oddano do użytl,:u pawilon usługow;v
przy ulicy Leszczyńskiej.
Na przestrzeni 1at siedemdziesiątych modelnizowa-
no i wprowadzano do produkcji coraz to nowe wzory
sypiaini oraz uruchomiono - w roku 1975 - pro-
dukcję mebli skrzyniowych okieinowanych w miejsce
cłotychczas malowanych. Najpopularniejsze produko-
wane lvówczas zestawy to sypialnie ,,Westa". ,,Leda"
i ,,Luna" oraz segmenty dziecięce ,,Jogi" i młodzie-
żowe ,,Śmigiel".

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to róv,,nreż

czas intensyrvnej modernizacji i rozbudowy Spół-
dzieini oraz produkcji meblowych zestawów.

Na Krajowych Targach Jesiennych w iatach
osiemdziesiątych komplety ,,'Westa", ,,Smigiel" i ;,Le-
da" otrzymały dyplomy uznania za wysoką jakość

i estetykę. W 1980 roku Ministerstwo Handlu Vy'ew-

nętrznego i Usług przyznało sypialni ,,Luna" złoty
niedal. W 1984 roku zestaw nrebli ,,Ranczo" zdobył
I miejsce na Międzynarodowych Targach w Pozna-
niu. Równolegie do produkcji seryjnej Spółdzielnia
wykonuje drobne usługi w zakresie branży drzewnej
oraz wystroje wnętrz. Do najbardziej reprezentacyj-
nych nalezą wystroje: Teatru lrTowego w Poznaniu,
lranków w Smiglu, Kościanie i Lesznie, restauracji
,,Europejska" we Wrocławiu, hoteli,,Formu" w Kra-
]<owie i ,,Polonia" we Wrocławiu, pałacyku PAN-u
rv Łodzi i Warszawskich Zakładów Cukierniczych
,,Wede1".

Wszystkie przedsięwzięcia produkcyjne i inwe-
stycyjne konczyly się powodzeniem w wyniku ofial-
nej pracy członków i pracowników Społdzielni. Na

przestrzeni 48 lat działania spółdzielni liczba zatrud-
r:lonycir \i/ynosiła: od 22 na koniec 1950 roku, 78
rv 1970, 132 zatrudnionych w roku 1995 i 130 w roku
biezącym.
Prezesami Zarządów w Spółdzielni byli: Jan Swo-
rorvski, l\{arian Włodarczak, Paweł Tecław, Stefan
Brzozowski, Mirosława Kotlińska. W ich skład rów-
r-lież wchodzili: Józef Wojciechowski, Julian Wró-
b1ewski, Edrnrrrrd Wasielewski, Marian Włodarczak,
Jan Cieślik, Jerzy Kaczmarek, Ludwik Ciesielski.
Czasowo też funkcję członka Zarządu pełnił Czesław
Fajok.

Radzie Nadzorczej na przestrzeni 48 lat przewod-
niczyli: Franciszek Maciejewski, Antoni Kraczewski,
Julian Wróblewski, Andrzej Małecki, Kazimierz Jór-
deczka, Ireneusz Cichoszewski, 'Iadeusz Leśniak, Ka-
zimierz Jankowski i Grzegorz Doiczewski.

Pieczę nad finansami Spółdzielni kolejno sprawo-
wałv: }yiaria Wieiebińska, Leokadia Brzezińska i Ja-
nina szwarc.
Od 1990 roku pracami Spółdzielni kieruje Zarząd
w- składzie: mgr inżynier Władysław Nowak -- Pre-
zes Zarządu, mgr Jo}anta Kasperska - \,I-ce Prezes,
Irena Paw]ak - członek Zatządu, Ireneusz Cichosze-
wski - członek Zarządu. Spółdzielnia wspiera też,
w postaci nieodpłatnego wystroju wnętrz, organizacje
społeczne działające na terenie miasta i grniny Śmi-
gie|: Związek Harcerstwa Polskiego, Ochotniczą Straż
Pozarną, Polski Zw:,ązek Wędkarski. Użyczała rów-
nież sw-ego transportu na rzecz sportowców Klubu
Sportowego ,,POLONIA" - dla niego wykonała też
sędziorvskie stoliki.

Obecni,e Meblarska Społdzielnźa Pracy w Śmigllt specjalźzu,je się to prodtlkcjż meblż bźurougch

:.nąĘ]]Na podstaluźe materżąłotls tlsnżoskodallscow bżogramg ż cttarakterystghę opr, (H.Z,)
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KR.§NlKA PoLlcYJNA
29.05.br. 

- interweniowano .,v posesji przy ulicy
B. Prusa w Smiglu, w której ojciec wszczął awan-
turę z córką, do której przybył jej kolega, na obec-
ność którego ojciec nie wylaza zgody. Strony pou-
cZono.

30.05.br. 
- 

grupa śnrigielskie j rr,łodzieży o godz, 1.50
głośno zachowywała się na ul. A. Fechnera. Roz-
mowa ostrzegawcza odniosła skutek.

30.05.br. 
- pr'zy Centrum Fiultury w Smiglu 

"6-ał

nietrzeżw,y mieszkaniec ul. Kraszewskiego. Odwie-
ziono go do domu. Wniosek do koiegium.

30.05.br. 
- brawurowa jazda, nietrzeżwy stan olaz

brak prawa jazdy były pTzyczyną kolizji w Smiglu
na u1. T. Kościuszki. Wyjeżdzając z parkingu na
ul. T. Kościuszki kierujący samochodem VW GOLF
uderzył w prawidłowo zaparlrowany samochód RE-
NAULT. Po spowodowaniu kolizji jej sprawca od-
jechał z miejsca zdatzenia. Wniosek do kolegium.

1,06.br. 
- itlterweniowarro vl mieszkaniu przy ulicy

T. Kościuszki w Śmiglu, w którym niettzeźwy mąż
wszczął awanturę domową wobec żony i dzieci wy-
ganiając ich z domu. Został zatrzymany do wy-
trzeźwienia. }Iistoria powtórzyła się 4 i 5 czerwca.

Z.Oii.br. 
- iirterweniowano w Karśnicach, gdzie nie-

irzeżlya żana vłszczęła awanturę z domownikami
ll,i:;zcząc przy tym sprzęt domowy. Przybyłe pogoto-
wie udzieliło niezbędnej pomocy lekarskiej,

3.06.br. 
- w Wydolowie kierująca CINQUECENTO

n-:iei_:zkanka l(ościana uderzyła w tył FIATA 126p,
]itór'y w;:1i911;,;1r7ą} prar.vidłowo manewr skrętu
rv lewo. Spro.r,,,czynię kolizji ukarano mandatem.

łV irilc;, z 5 na ti.$ij.br. lv Starym Bojanowie, po wy-
biciu szyi,y w kiosku, dokonano kladzieży 9 paczek
różnych gatunków papierosórv oraz dwóch paczek
gurn do żucia. Ogolna rvaltość skradzionych pro-
duktórv wyniosła co uajmniej 2a0 zł, W wyniltu
ciol:r,ej lvsnółpracy z nieszkaiicami wsi z9tlz;rpąno
dwoch spralvców, przy których znaleziono łup.
Sprawa w toku.

6.06.br. 
- irrterweniowano vr Nietążkowie na ul, Leś-

nej. Mieszkanka tej ulicy zgłosila, że sąsiadka
zamknęła jej kury .uv swoim chlcwie. Ze stronami
przeprowadzono r'ozmowę.

6.06.br. 
- w Koszanowie rv posesji przy ul. Glinko-

wej doszło do nieporozumień pomiędzy szwagratni.
Potłczenle,

T,06.br. "_ irrterwetriorvatlcl w mieszkatriu w Śrrriglr-l
przy ul. W. Reymonta, w któl,ym doszło do niepo-
rozumień pomiędzy teściem a zięciem. Wyzywając
się uż5lv7ą}i słow obelzywych. Ztęć uszkodził też
zamek w drzwiach teścia, który będzie musiał na-
prawić.

7.06.br. - interweniowano w Si.erpo,vie. Żona zgło-
siła, że mąż wszczął z nią awantur-ę. Strony pou-
czono,

10.06.br. ntetrzeżwy, bezdomny ,,mieszkaniec"
parku w Śmiglu leżał na ai. Bohater,ów. Wniosek
do kolegium.

11.06.br, - interweniowano w V,/onieściu. Nietrzeź-
wy mieszkaniec tej wsi wszczął awanturę z żoną
i dziecmi. Wypędził ich z domu. Po przeprowadzo-
nej rozmowie - wpuścił je. Zonę pouczono o przy-
sługujących jej prawach.

11.06.br. - interweniowano w Śnriglu w posesji pr.zy
ul. J. Iwaszkiewicza. Jej mieszkaniec zgosił, że jego
była konkubina dokonała kradziezy ościeznicy.
Zgłoszente nie polegało na prawdzie, gdyż wymie-
niona okazała rachunek zakupu.

11.06.br. - mieszkaniec Białcza Nowego zgłasił, że
sąsiedzi przeganiają jego dzieci przechodza.cc ulicą
obok ich domu. pouczenie.

U W A G A! Podaję nowe numery telefonów:
_- centrala Komendy Wojewódzkiej Policji rł. Lesz-

nie - 529-98-00

- oficer dyżurny Komendy Rejon. Policji w Lesz-
nie - 529-95-19

- oficer dyżurny Komendy Rejon. Policji w Koś-
cianie - 512-70-01, 521-70-92 otaz 5t2-71-62

Zwracam się z apelem do wszystkich przebywają-
cych w środy na placu targowym w Śmiglu, by chro-
nili swoje mienie, głównie gotówkę przed złodziejarni
kieszonkowymi, których obecność na targowisku jest
coraz bardziej zauważalna.
Nie zabierać większej gotówki.

KOMENDANT KOMISA.RIATU POLICJI
mł. aspirant Wźesław Terczewskż

..aaaffi o€oo{Daeaea6€€a*Gat,3aOo§as€ aa

woLNE TERMINY!!!
Centrum Kultury w Śmiglu informuje, ze posiadii

jeszcze wolne terminy na organizację ur,oczystcści
rodzinnych - wesela w dużej sali: 11, iB lipca,
1,7 października oTaz 7 i 21 listopada, Wszelkicil
informacji o wynajmie sali udziela sekretariat Cen-
trum: Smigiel, ul. T. Kościuszki 20. Informacji moż-
na też zasięgnąć telefonicznie: 5-180-273.
Osoby, które zarezerwowały salę a jeszcze nie podpi-
sały umów prosimy o przybycie celem spisania
tychże. dyr. H. Zbierski

POSZUKU JĘ PR,ZY ZwoITĄ KEBIETF],
chętnie z wioski z gnriny Smigiel lub okolic do 1at 44,

z podwórzem, a możIiwością parkowania ciwóch aut,

Adres R.C, - Poste Restante 64-030 Smigiel.

u^
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'I'egoloczne, siódtrre juz z kolei DNI SMIGLA po-
przedzały datę 1 czervJca i trad5lcyille obchodv DNIA
DZIECKA. Stąd też proglam DNI był tak skotlstruo-
wally, by dzieci były aktorami i widzami.

Reprezentowały się więc dzieciaki z plzerlszlroli
v., Czaczu, Starym Bojanowie i Smiglu. Sądząc po

reakc;ach widowni, najlepiej zaprezentowaii się trrlo-
dzi alitorzy z Czacza. A później, już wszystkie dziecl,
obe;rzały teatralny spektakl p.t. BRAłVO, BRAWU,
BRAWO w wykonaniu aktorów teatru TRAKI'
z Wrocławia. Głownie dzieciom prezentował się też
zespół taneczny PRYZMAT ze szkoły w Przemęcie.
Jako ciekawostkę podaję, że kierownikiem i choreo-
graiem zespołu jest Aldona Ostrowska, mieszkan}<a

... Srnigla. 'l'ańce ciisco oraz żarciki, miniatury tanecz-
ne - świetna KLAUNI! - i widowisko taneczue
I-,OMYŁKA NAUKOWC^ CZYLI INWAZJA BA-
JEK przypadły do gustu nie tylko riajmłodszej wi-
downi. Z zaciekawieniem oglądano też występy
ZtrNCOW WIELKOPOLSKICII, w wylionantu }<to-

ryclr publicznośc obejrzała tańce i przyśpicwlii sza-
tnotuiskie, rzeszowsko-przeworskie, górali I]eskidu
Zyvrieckiego i Krakowiakow wschodnich, Prezenta-
c;a tych ostatnich - cudowne, kolorowe stroje, szcze-
gólnie męskie krakuski z krótkimi pawimi piórarni -
byla śmigieiską premierą.

W'eczoLami zaś bawiono się tra trzech zabawach ta-
tlecznych w rytm muzyki zespołów: REMIX, TIC-
-TAK i DUŁO. Dużą atrakcją był też występ auten-
tycznej kapeli góralskiej WAŁASI z Istebnej, która
rlie tylko grała (i na terenie ogrodków działkowych
i centrum, z tym że u nas nie w pełni wywiązała się
z wcześniejszych ustaleń) to i piekła na rożnie bara-
ny, Ich bajarz -* mieszkaniec Widziszewa!- potrafił
r,r,ciągnąć do tańca góralsko-obrzędowego(?) samych
panów. A jego finałem było ,,podnoszenie nogi" czyli
podlzucanie na krześle najpierw burmistrza Jerzego
Cieśię, a później przewodniczącego społecznej rady
sportu Leszka Balcera. Śmiechu było co niemiera.

W holu Centrum (wejście A) można było zobaczyć
i kupić koniakowskie hafty, obrazy i rzeżby, a na

piętrze w Ga]erii Małej - wystawę obrazów naszych,
śmigielskich malarzy-amatorów. Były też seanse Jil-
nlowe - wyświetlano słynny już film Jamesa Came-
rc,na TITANIK, który na naszym terenie furory nie
zlobił. Obejrzało go zaledwie 20B widzów, A szkoda,
bo jest to dzieło artystyczne warte obejrzenia.

Tradycją już się staje, że w ramach DNI ŚMIGLA
odbywa się FINAŁ SZKOLNEGO TURNIEJU WIE-
DZY P)ŻARNICZEJ - w tym roku po raz drugi.
Jego uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania
przed jury, które tworzyli członkowie prezydium Za-

t,ządu NIiejsko-Gmiurrego Zwtązku Oclroirriczych
i}trazy Pozal,nych z jego prezesem burmistrzem Je-
l,zyin Cieśią na czeie. Indywidualnie konkurs wygra1
Bartosz SNtrLA ze Srrrigla i w nagrodę otrzyirrał gór-
ski rower. Drugie miejsce zdobył Karol Korbik ---
tlagloda śpiwór, trzecie zaś - Kamil Grześkowiak,
t,agl,oda lodowka turystyczlra, obaj ze Starej Przy-
siekl Drugiej. Puchar za zwycięstwo zespolowe pl,zy-
padł Szkole Podstawowej w Przysiece Starej Drugiej.
Do firrału kokursu plastycznego o tematyce pożaro-
wej zakwalifikowano po 5 prac z każdej szkoły. Jury
postanowiło, ze w-zględu na bardzo wyrównany po-

ziom prac, rragrodzić zestau,anri szkolnym wszystkich
finalistów.

Tą dlogą, za rvkład 1!, organizację VII D}ii
SiUrClł dziękujemy: Przedsiębiorstwu Produkcji,
Ilandlu i Usług l1,olniczych SMIGROL Spółka z o.o.

w Śmiglu, Wytwórni Wód Gazowanych Spółka z o.o.

lv Sirriglu, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu TO-
VAGO G, Wapniowskiego oraz zespołon lT}uzyczny1,11:

ltEMIX pod kier. Ronalda Ratajczaka i DUŁO poci

liier. Zdzisiawa Filipowicza.
(H,z.)

Z DNIAI!{I SMIGLA nielozerwaltrie zrł,iązarry je::
SPORT.
W TURNI!]JU TliIiISA STOŁOIVEGO uczestntczył-;,
aż 74 osoby ze Śmigla, Czacza, Leszna, Krzywitlia
Wijewa, Drzeczkowa, Kąkolewa, Lginia. Gry trwał
aż do 21.30, Rywalizowano w sześciu kategoriac-,_
wiekowych. Najlepsi otrzymali dyplomy i nagroc,
Izeczowe uIundowane ptzez społeczną miejsko-gmil--
r-ią radę spoltu, klub POLONIA i sponsora Jalilti,"
Marcitriaka, właścicieta księgarni ARSENAŁ w Poz-
naniu.

W poszczególnych grupach zwyciężyli:
Młodziczki (kl. VI i rniodsze) _- Monika Narozi_.

PROMIEN Krzywiń,
Nlłodzicy (k1. VI i młodsi) - Wojciech Waligórs.;

POLONIA Śmigiel,
I{adeci (k1. VI-VIII) - N{aciej Nowak, PROMIE];

Krzywiń,
Kobiety (kt. VII i starsze) - Magdaiena Nalr-: -.

TAJFUN Lgiń,
Juniorzy (kl. I-III szkół ponadpodstawowych) - F. - -

bert Bartosz, JUNIOR Leszno,
Seniorzy (19 lat i więcej) - Dawid Bartoszkiev,,_--

BURZA Drzeczkowo.
Sędzią głównym tudnieju był prezes i trener POL - -

NII Tadeusz Kozłowski.
W IV ŚMIGIELSKICH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
na trasie: stadion, park, wiatraki, stadion przy ,,:r_-,-

iiej pogodzie rvzięło udział 379 biegaczy.
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Iiicgł główny - operr kobiet na d},stansie 5 km wy- 1000 m: Milena Budzińska, Kluczewo i Piotr Kaź-
gI ala Ewa Napierała z Przysieki Polskiej przed Pa- nrierczak, Śmigiel,
tt'ycją Szymanowską z Barchlina i Justyną Górniak 1500 m: Sylwia Kuchowicz, Kluczewo i Artur Hadry-
z Bojanowa.
Bieg głór,vny mężczyzn na dystaiisie 10 km wygrał
Marian Śłvitcrr - LZS SOKOŁ Bukowina przed An-
drzejem Swiętkiem - BŁĘKITNI Osorva Sień i Hen-
rykiem Tornczakj,em 

- WKP PIAST Wrocław.
W kategoriaeh rviekor,vych rnężczyzn pierlvsze miej-
sca zajęli;
20-29lat: Piotr Mr-rlczyński, Srirlgie1; 30-39: Leszek
Zurek, Plzysieka Stara; 40-'49: Wojciech Wiśniew-
ski, Vy'rocła-ł; 50-59: Zygriiunt Marcinek, Leszno;
60 i powyżej; il,tlchał Szkudlarek, Przysieka Polska.
Najstarszy uczestnilr biegu Edward Kusilr (?B lat!)
z porł,odtt upału biegu lrie ukonczył.
W biegach dzieciqcyclr i nrłodzieżolvyclr zwyciężali:
200 m: Daria Zimrrial<, Smigiei i Rafał Bota, Czacz.
300 tn: Kinga Błaszkov-,ska, Broniko.,lro i Łukasz Szy-

inańslii, Śmigiel,
400 m: Bcata Cieśta, Srlligiel i IIubert Kaźtnielczak,

I(ościan,
5C0 In: Nataiia Bul,a, Kluczerrro i Bal,tek Kielich,

Kościan,
600 m dzlewcz,ąŁ 

- Just;7na Wandelt, Smigiel,
800 rr:: Iłvorta Bota, Czacz i Bartosz Grześkowiak,

Slnigie1

siak, Śmigiel,
2000 m chłopców - Ariel Władarczak, Stare Boja-

nowo.
lV biegach dla szkół średnich zwyciężyli:
2000 m dziewcząt - Dorota Zurek, l..O. Śmigiel

przed Agnieszką Jurgą i Małgorzatą i3olman -obie ZSZ Śmigiel,
3000 m chłopców - Karo1 Marciniak, L.O. Puszczy-

kowo przed Łukaszem Szymochą, SANA Kościan
i Łukaszem Gołębiewsktm ZSZ Śmigiel.

Zespołowo wśród szkół podstawovrych zwycięzyła re-
prezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2 inr. Konsty-
tucji 3 Maja w Śmiglu, a średnich Szkoła Zarvodotva
rł Śmiglu.
TURNIEJ PIŁKARSKI SZKOŁ PCDSTAWOWYCIi
wygrała szkoła w Smiglu (wygrała wszystkie ti_lccze)
plrzed szkołą w Starym Bojanovrie, szkołą w l)rz,7-
siece Starej i szkołą w Czaczu.

W czasie trwania imprez spoltorvych na stiiclioirie
zorganizowano POKAZ TROJBOJU S}ł,$WnGO,
\v czasie którego prezentol.łrali się, pod ckiem Tomasza
Szymanowskiego i Tadeusza Krzyżanowskiego, za-
wodnicy TKKF GRYF z Przysieki Polskiej.

opr. (H,Z.)

PODZIĘI{OWANIE
W imię:nir"ł uczest,lriJiów i organizatorów imprez

spoltowyclr i lekreacvjrrych organizowanych w ra-
rcach VII Dj{I SMIGLA składam serdeczne podzię-
kowariic SPOI{SOROM:
1. p. Cisłowi -- Apteka ,,Pod Wagami"
:. l:uil]<owi S1loJt-lziclczemu w Smiglu
li. p. W. 1{urre,:,towi URPOL - Poladowo
4. p. Czajce ST'ALMAR - Poladowo
5. p. Adamczewskiemu ASTRA - sklep Śmigicl
6. Firma TIFANA p. O}szewska, Śmigie1
7. Smigielskiej Spółdzielni Przetwórczo-Handlowej
B. p. B. Bendka - sklep ROMARIO
9. p. Mikołajczak - Sklep zabawkarski

10. p. Włodarczak - sklep ,,ANNA"
11. p. Jordanowska - sklep ,,MARKIZA"
I2. Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska
13. p. Żurczak - sklep ,,11"
14. Cukiernia p. Gruszeckiego Michała
i5, Piekalnia p. P. Kaczmarka
16. Wielkopolskie Przedsiębiol,stwo Przetwórstrva

Mięsnego w Śmiglu, ui. Kitińskiego
17. Piekarnia TOWAGO-BIS, Śmigiel
18. Księgarnia p. Turkowiak
19. p. D. Wojciechowski - DROGERIA
2a. Sklep Ogrodniczy p. Jankowskiego
21. Sklep p. Gabryela - GOPLANA
22. p. G. Prz_ridrózn; - Skiep Monopolowy
23. U. P. Balcer - Sklep Ogrodniczy

24, p. Zurek Sklep Elektryczno-Frzeiuysłowy
25. p. V. Ratajczak Sklep Spożyrłzczo-Warzywtly
26. p. Włodarkiewicz sklep ,,GAJA"
27. p. M, Ratajczak Sklep Przemysłowy
28. p. Stróżak ,,ROLNIK POLSKI"
29. p, Piotr Balcer PPUII ,,GIN"
30. Sklep Mięsny, ul. św. Wita
31. p. Jakubiak - sklep ,,DAREX"
32. Koźlik E. - sklep spożywczy
A także innym dobroczyńcorfl za dat,clwiztly w posta-
ci artykułów spożywczych i tlagr,ócl. Ró,łłriez skła-
darrr podziękowanie p. Burmistrzowi i p, l)izewodni-
czącej Rady Miejskiej za ufundowanie irucharó,w dia
zwycięzców BIEGÓW PRZEŁAJOWYCFI. tzięirujq
Komisji ds. Rozwiązywania Probletnów Alkohoio-
wych za sponsorowanie turnieju piłkarskiego szkół.

PRZEDE WSZYSTKIM dziękuję wszystki;:,-,. dzia-
łaczom Rady Sportu, klubów sportowych, strażakom,
pracownikom Centrum Kultury w Śmiglrr za o|hrzy-
mi wkład społecznej pracy w przygotoll,,anie imprez
i w trakcie ich przebiegu. Dziękuję też w),cho!vaw-
com, nauczycielom oraz todzicom, któtzy tolvatzy-
szyli swoim wychowankom i dziecicm. Dziękuję
wszystkim mieszkańcom-kihicom, ki.órzy sw-ą obec-
nością uświetniali imprezy, a także bawili się w cza-
sie ich trwania.
Przewodniczący Zarządu Rady Sportu, Kultury Fi,zycznej
i Rekreacji w Śmiglu Leszek Balcer _- kierownik zawodów

%
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Praktykowałam we FRANCII
Jestem uczerrnicą Zespołu Szkół Rolniczych im.

Jana Kasprowicza w Nietążkorvie. Od kilku iat
w- szkole uczę się języka francuskiego. (Mamy też
m.oz]iwość nauki języka niemieckiego).
Cd kilku lat aabsolwenci naszej szkoły mogą odby-
lvac kilkumiesięcze praktyki poza granicami kraju.
l{a przykład w Niemczech, Hoiandii oraz Szwajcarii.
W tym roku Dyrekcja Szkoły umożiiwiła odbycie
miesięcznych praktyk B uczniom we Francji, w miej-
scowości Trampot znajdującej się w Lotaryngii.
Wśród wybranych znalazłam się i ja. Mimo, iż nie
jestem celującą uczennicą z j. francuski,ego, nie mia-
łarn większych probiemów z porozumiewaniem się.

Celem praktyki było zapoznanie się z funkcjono-
lvanietn gospodarstwa rolniczego w innym kraju,
Każdy z nas praktykował u innego rolnika, Regiolr,
w którym przebywałam jest rozległą równiną. Sprzy-
ja ona uplawom zbożowym, stąd gospodarstwa tam
nastawione są na produkcję bydła mlecznego, co wią-
że się z produkcją słynnych serów pleśniowych, które
Francuzi nie tylko 1ubią produkować ale i zjadać.
Fermy francuskie są bardzo wysoko zmechanizowa-
ne, co w dużym stopniu oszezędza czas pracy rolnika.

Ja pracowałam w 136 hektarowym gospodartwie,
które, pod względem obszaru, zaliczane jest tam do
średnich, Do moich obowiązków należał codzienny
udój oraz karmienie bydła mlecznego. Udój w zasa-
dzie nie sprawiał mi wiele problemów gdyż dojarka,
od razu obsługująca ].2 stanowisk, samoczynnie się
wyłączała a kubki udojowe po zakończeniu same ,,od-
skakiwały". Obornik usuwany był automatycznie.
Całe pomieszczenie wyłożone było kafelkami, zawsze
uprzątnięte i czyste. Karmienie zwierząt również było
zmechanizowane,

W czasie pobytu na praktyce bardzo polubiłam
Francuzów gdyż okazało się, że to bardzo mili i goś-

aaoaaoooaoaooaaW aaoaawaa{raoaoaaaaaaaa

cillni 1udzie. Gospodarze, u których przebywałanr,
tlaktowali mnie jak koiejnego członka rodziny. Za-
bieraii lnnie zc sobą wszędzie dokąd się udawali: na
ze blanie, targi, do krewnych i znajomych. Moi prze-
łozeni umożliwiii mi też zwiedzenie najbliższego re-
jonu Lotaryngii: Nansy, Eipmal, Neufchateau.
Godne ltwagi są dośc częste zebrania rolników, któ-
rzy lvvi-rieniają między soł:ą doświadczenia oraz wza-
jemrrie się wspierają i sobie pomagają. W razie po-
tlzeby zaden z nich nie zostaje pozostawiony sam so-
bie ze swoimi problemami. Byłam również na Euro-
genótique (talgacJr rolr-riczych), gdzie właściwie zoba-
czvłam jak daleko rozwinięte jest francuskie rolnic-
ttvo. Obok udoskonalonych maszyn i karm paszo-
lrrvch zobaczyłam płocly w słojach, nowe rasy czem-
pionów olaz u,iele innych nowości.

Podczas tniesiqcznego pobytu poznałam też zwy-
czaje tego kraju i jego mieszkańców. Ludzie rv nim
rnieszkający zupełnie inaczej się odżywiają. Charak-
terystyczne dla Francuzów jest spożywanie różnego
rcdzaju wirr do kazdego z posiłków, w zależności od
podanego menu. Posiłki kończą się zawsze spożyciem
róznego rodzaju serów, w zależności od upodÓ-bań

i gustu.

Miesiąc rrpłynął bardzo szybko. Gospodarze nie
zapomnieli o drobnych ale miłych prezentach. Z oka,
zji Świąt Wielkanocnych obdarowali mnie dużym

,,słodkim" zającem, a z okazji 1 Maja zostałam obda-

Iowana pęczkiem konwalii. Oczywiście nie zabrakło
też prezentów pożegnalnych. A najlepszym z nich
było ponowne zaproszenie mnie do Francji. Jak tylko
będę mogła, to z niego skorzystam, gdyż odbyta tam

praktyka na długo pozostanie mi w pamięci.

J.H

lH[I BANK spoŁDzlELczy w sMIGLu
l9rrl pLAc RozsTRzELANycII 13

a' tel. (0-65) 5_180-052 i 5-180-306 oraz 5-180-186

oferuje usługi w zakresie następujących działainości:

! kredytowej

O oszczędnościowej

O rozliczeniowej

O szybkiego przesyłania przelewów za

O ubezpieczenia rolników w TUW
pomocą ELIXIRU

- Wielkopolska

I Zaprasramy od poniedziałku do piątku. Kasy czynne od godz. 8.00 do 17.00.
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,,P{lff{Iffi" II§ALGZY
31 maja POGOŃ Śmigiel rozgrywała mistrzowski

mecz z KORI,IORANEM Święciechorł,a i odniosła
zwycięstwo w stosunku 3 : 2. Bratrrki dla POGONI
zdobyli: Mariusz Jankowiak - drvie i Włodzimierz
Rydlewski. ,,Na strzelenie tak pięknej bramki czeka-
łem cztery lata" - powiedział ten ostatni.

6 czerrł,ca POGOŃ rozegrała kolejny mecz, tym
razem z WIELKOPOLANKĄ Szelejewo. Niestety, po

bardzo zaciętej i dramatvcznej walce mecz ten prze-
glała w stosunku 4: 3. Bramki dla POGONI zdobyli:
Włodzimierz Rydlewski, Adam Olejnik i Łukasz
Ogrodowczyk,

7 czetwca dwie drużyny POGONI brały udział
w turnieju piłkarskim w Wielichor.vie.

Drużyna trampkarzy zdobyła 1. miejsce i puchar.
Bramki w tym turnieju dla naszych barw strzelali:
M. Konradowski - 2 oraz Artur Czapla i Piotr
Adamczak po jednej.

Zespół junior,ów starszych grał w grupie seniorów
i zajął w niej trzecie miejsce, Jedyną bramkę zdobył
Łukasz Gabryel.
Wraz z zawodnikami do Wielichowa udała się grupa

kibiców, ktora śpiewem i okiaskami podrywała pił-
kalzy POGONI do w-alki.

Prezes Zatządu Bogdan Krpsztot

STUDIO VIDEOGRAPH
VILEOtrILMO\VANIE I OPRACOWYWANIE

WSZtrLŃiCH UROCZYSTOSCI

nRtrINWvSZ NO\MA,K
Bronikowo, ul. Morowrricka 1a 64-030 Śmigiel

te1. (0-65) 518-97-40

firc
DEl(AIl

64-030 sMIGIDL, UL. KILINSKIEGO

tel. (0-65) 5-189-022

6 wycinanie drzew
.,w.sr:*

O cięcle dl,et,,na opałowego

}
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PRzETAffiffi
Centrum Kultury w Śmiglu informuje, że w dniu
13 lipca 1998 roku o godz. 12.00 w sa.|l i_lubo.łej Cen-
tlum Kultury w Śmiglu, ul, T. Kościuszki 20 wejście
,,C" odbędzie się PRZETARG USTNY NIEGGR,ANI_
CZONY na najem lokalu użytkowego (mała gastro-
nomia) położonego w Smiglu przy ul. T. ł(ościusz-
ki 20 (obecnie Cafć CIub ,,GIN") o powiórzchrri ogó1-
nej 148,00 m2.

W przetargu mogą brac udział osoby tizyczne i pr.aw-
ne, które wpłacą opłatę za udział w przetargu w wy-
sokości 10,00 zbłotych (nie podlega ona zr,vrotowi)
i vadium w wysokości 60,00 złotych w adminisiracji
Centrum (wejcie ,,C", I p,) w dniu przetargu do go-
dziny 11.00.
Stawka wywoławcza miesięcznej clzier,żawy za cały
lokal użytkowy wynosi 610,00 złotych.
Szczegółowe warunki przetargu okreśta,,Regulamin
przetargu", który podobnie jak i projekt tlmowv
dzierżawnej, jest do wglądu w administracji Cen-
trum.
Lokai można oglądac do dnia 13 lipca br,. do godzi-
ny 10.00.
U w a g a: Nie jest aktualne podane w poprzedniej
informacji zdanie: ,,dopuszcza się możlilvość zmiany
ptzeznaczenia przedmiotowego lolłalu".

Dyrektor Centrum Kultury
(-) mgr Hubert Zbierski

ffi aaaor,}oaaałb<aaacaaaaaai)ia<)ł}roaaaa

OKI\A, DRZWI, ROLETY PCV
ŻALUZJE POZIOI\,§E
I PIONOWE
ROLETKI MATI]P-IAŁ{}WE

PR(!tItI$!& §

PPHU ,,E D A"
64-030 Ś mi g i e 1, ui. Falrla 3

tel.ifax (0-65) 5189-687
Czynne w godzinach od 8.00 do 16,00

aaaaaoaoaaa+o}|,}łrła<Da!*{r,}

NAJTAŃSZE W WIELKOPOLSCE
LADY CHŁODNICZE

clĄGl - NARoŻNlKl ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE
dł. 1,20; 1,50; 1,75; 2,0; 3,0 - mb,

szofy, regoły, chłodziorki, zomrożorki
LEASING, RATY BEZ ŻYRANTÓW

Motrico Chomęcice k. Poznonio, ul, Poznońsko 92
(przy trosie Poznoń-Wrocłow), tel. 0-61 107-717

sPRZEDAM
PRZY CZEPĘ LEKKĄ, JEDNOOSIOWĄ

Informacja: tel. 51B0-124
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Coraz częściej łv toku swej działalności odwołu-
jemy się do sponsorów. Najczęściej zwracamy się

z prośbą o nagrody rzeczowe, produkty lub wyko-
nanie prac na naszych obiektach.

tr'irma mgr inż, Iwony Nawrowskiej BIOCIIENI _-

PLUS mająca swą siedzibę w Szamotułach zasponso-

lowała nam mechanLcz\ą kosiarkę_ do trawy.
Na foto (EL}-) przedstawiciel tej firmy na wojewódz-
two leszczyńskie inż. Roman Klak (pierwszy z 1ewej)

w chwilę po wypakowaniu kosiarki o wartości ponad

700,00 złotych.

lł, porradto dziękujemy:

8 Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkarritr-

\,-e1 w Śmiglu za udrożnienie kanalizacji sanitar-
rlej l wybudowanie studzienki przy letnich szale-

tach na obiekcie centrum,

@ Spółce S,I/IIGROL za zaoranle i zbronowanie te-

renu woltół wiatraków.
Pracownicy Centrum Kultury

w Śmiglu
#bl' -.Yt B-.. _,ffi !!, -v-!_,!,_, ,tr,,,

l{astępny nr Wltryny 9 lipea br,

64-030 śMlGlEL
ul. Kościuszki 6
tel. (0-ó5) 5180-20ó

PROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportorve,

- dowodou,e, legitymacyjne w 3 min.,
reportażowe,

- reklamowe.

WYWOŁYWAH!E FltMÓtl l zOlĘÓ AilAIllR§rlcil
SFRZEDAŻ:

- filmórv,

- aparatów (2 lata gwarancji)

- albumów,

- ramek,

- baterii (także do alarmórv, aparatów
słuchowych itp.),

- akcesoriów fotograficznych.
l|SŁUffl KSER0 A3, A| pomnigi§zrlic - porięk§zanis

VIDEO FILMOWANIE

#*1\-./.#

zaprasza na

Fiknik

który odbędzie się w piątek, dnia 26 cze]:ń,cć

W progratnie:
godz. 19.00 __ pokazy modeli pływając;,ch

godz. 20.00 - biesiada przy ognisku z kapei
wą ,,SUPRAIłON"

godz. 21.00 - zabałva taneczna przyglywa|

zespół ,,REMIX"
godz. 21.30 ._ puszczanie wianków

Imprezie towarzyszyć będą stoiska handlorve

nomiczne.

Dla dzieci atrakcją będzie zamek powietl,zr:r-.
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