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LnT_,. Jryyr_,y CieŚla
JERZY CIESLA ma 49 lat. Urodził sźę u rodzinie
kzłpźeckźej tu Śmiglu. Dzźadek - Ignacg CieśLo. -został tue zorześnżu 1939 r. publi,czni,e rozstrzelany
przez hitlerouscóto na rEnku u Śmiglu.
Jerzy Cźeśla szkołę podstatuoluq ukończył lł 7964 r.
zu Śmiglu, a następnie: liceum ogóLnokształcorce (Lesz-
no 1967), studia ogól.norolne u Wyższej Szkole Rol-
nźczej u Poznanźu (1971), podgplomotlse Studźum
Tecłlnologiź i TJpraug Buraku Cukrowego na Akffe-
miż Rolniczei tł BEdgoszczu, Podgplomouse Studium
Samorzqdu TerEtorźalnego na Wgdzżale Praula ź Ad-
ministracjż U AM ąll Poznanźu (1991),

Nim rozpoczo,ł pracę us admźnistracjż - od 75 czerus-
ca 1990 roku, kźedg to po raz pźertaszg uybrano go

burmżstrzem - zaąnodou:o zuiqzany bEł z rolnźc-
tuenx pracujqc kolejno tł: SK Racot - gosp. Czacz,
PGR Stare Bojanouo, Powżatoug Zwiqzek Kółek
RolnźczEch ąls Kościanźe, Wojetuódzkż Ztnźorzek Plan-
tatorótl: Rośltn Okopougch us Leszni,e,

Jest żonatE - zusźqzek małżeński zg,lDarł z Urszula,
Cichoszeu:sko, ojcem zamężnej córkż Joanng.
Jego hobbg to Jllatelistyka ż turEstgka.

<€)Ń_
Foto Elf

Brrrmistrzem Smigla
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il §Es$A ffiAffiv N{Itr}§KIH,§
Odbyła sie 4 1istopada br. Uczestniczyli vr niej

wszyscy radni Rady Miejskiej Śnrigia, racir'i P,aC._,"

Pow,iatowej Kościana: Józef Cieśla, R),szard Fornalik,
Tadeusz Grygier i Henryk Skrzypcza}l oJ,-az sołt3,5i
i nie]icznie zebrani mieszkańcy,
Sesji, którą zdominowały rvybor,1,, plzewodnlczi,1
Zygmunt Konieczny.

WYBÓR BUR§{ISTRZĄ

Nim do tego doszło, Urszula Ranke zwlcciła urva-
gę, że w Statucie jest zapis mó,łiąc,; o ustaleniił
przez Radę kryteriów wyboru burmisi;rza. Foclano
jedno (Stanisław Pawlak) - burmistrza ,ó/yblac spc-
śród radnych.
S. Pawlak w imieniu klubu zaproponolvał kanclydil-
turę dotyclrczasowego burmistrza Jerzego Cleślę.
Innych propozycji nie było.

W trakcie orzygotowania przez kon:isję slrltil.a-
c;ljną kartek do głosowania Jerzy Cieśla, odpowiacla-
jąc na pytanie Andrzeja Pecoita, nakleślił plogl,aim

na najbliższe lata. Stwierdził, że szereg zedah jest za-
czętych i one muszą byc kontynuor,vane. Szczegóine
miejsce wśród nich zajmuje oczyszczainia ściellór.ł,,

która realizowana będzie w bardzo szy'ckirn tempie

- dwa iata. Trzeba się sprężyć by zabezpieczyć środ-
ki na jej realizację.
Drugą splawą jest zakończenie lvodociągowania Zy-
dowa, Zygmuntowa i Podśmigia, AIe rł, tym tenracie

wyłdnia się problem wody i w- tych miejscowości.ach,
w których ujęcia nalezały do byłego PGR lub społ-

dzielni produkcyjnych. Ze względu na bardzo duż;z

stopień zużycia ujęć i sieci, trzeba bedzie rv llie init,e-

stować.

Dużo pozostało do zrobienia lv oświacie - tizeba
szybko zakończyó budowę zap\ecza do wycho-łani;l
fizycznego w Bronikowie, a sporo środków trzeba bę-

dzie wydać na budowę sali gimnastycznej w Przysie-
ce Starej otaz w Starym Bojanowie, gdzie dziecl uczą

się w kilku budynkach.
Jeżeli chodzi o sytuację w rołnictwie, to bez decyzji
rządowo-polltycznych sami tego problemu nie roz-

wiążemy. Musimy jednak stwarzać rvarunki by de-

cyzje rządowe wdrażać.

IVlówiąc o kadrze Urzędu Miejskiego Smigla Jelzy
Cieśla stwierdził, że są to Iudzie mŁodzi, dobrzy fa-

chowcy, których darzy zaufaniem i nie zan^,ieTza czy-

nić żadnej rewolucji w tym zakresie.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Franciszek
Szymański odczytał. protokół z głoso,,,łrania, JER,ZY
CIEŚLA OTRZYMAŁ 19 GŁoSÓw. Głosowało 24

radnych - wszystkie głosy były ważile, I3urtnistrz

Smigla Jerzy Cieśla podziękował radnym za obdarze-

nie go zaufaniem i stwierdził, że zależy lTtu na współ-

pracy z całą raCą a przede wszystkim z jej pt,ezi,-
dium 

- ,,mam złe dośvliadczenia z przeszłości, a jest
ona podstawą naszej działalrrości".

WYBÓIi wICEBURivtrt§TBZA

Postanorviono, że będzie jeden. Jerzy Cieśia na to
starrcwisko zaproponował FELIKSA Bl\i§ASIKA,
który w głosorvaniu tajnyrn na 24 atrzyłnal ż2 głosy.
V/iceburmistrz Feliks Banasik podzięko.ła.ł za zavfa-
nie i stwierdził, że v,r pracach zarządu będzie szr-llial
zgody w podejrnoulaniu decyzji. ,,Dziękllję ró-vriie-:
memu komitetowi wyborczemu, któr1, r.v;,pronrolvał
nloją osobę, dzięki czetllu tutaj sie znalazle:rt".

Burnristrz Jerzy Cieś]a zap]]o}]or:}ował, by zatząd
s]<ładał się z sześciu osób (ustawa przervidlije do siecl-
miu). Z uwagi na to, ze zastępca sl-ge -,itarrovlisko bę-
dzie pełnił społecznie, to jedno ruiejsce pozostawia
się na ełventualnego zastępcę etatorł,ego. ,T . Pecolt
ploponował liczbę członków zarząr7u r:graniczyc do 5

csób. Ostatecznie 19 głosami ,,Z-A" przy 4 ,,?RZE-
CIW" i jednym vrstrzymującym :i,: oilo,łiec.iziano się
za sześcioosobowym zarządevl - 

Łącznie z burrni-
strzem i jego zastępcą.
Jerzy Cieśla stu,ierdzając, że to ,,tlurine i odpo,łie-
dzia]ne zadanie, gdyż są osoby z którynli pracowa-
łom, z któryni chciałbym pracować ale im przepisy
zabraniają" na 4 miejsca zaploponował 1:ięciu kandy-
datów: Henryka Zaka, Wiesława Kasperskiego, Zdzi-
sława Żaczyka, Alicję Ziegler i Tadeusza Wasieler,v-

skiego.
W wyniku tajnvclr wyboról.v człorrkami Z,AR,ZĄDV
MIEJSKIEGO ŚMIGLA ZOSTALI: HENRYK ŻAK
(22 głosy), WIESŁAW I(ASPER,SKI (18 głosórv),

ZDZI9ŁA.W Ż^CZYK (20 głosów) i ALICJA ZIE-
GLER, (19 głosów).

USTALENIE STAŁYCH KOMISJI RADY
I LICZBY ICIJ CzŁaNKow

Zygmunt Konieczny w imieniu Prezydium zapro-

i;onował, by radny mógł uczestniczyć w pracach

dwóclr komisji, a komisja rewizyjna llczyła pięciu

członków.

ilo dyskusji na ten temat jak i nad nazlvatni paszcze-

gólnyc}r komisji przyjęto propozycję Prezydium mó-

wiącą o pięciu komisjach: 1 - rewizyjnej, 2 - fin-
nansowo-gospodarczej, 3 - rolnictwa, rzemiosła i ini-
cjatyw gospodarczych, 4 - planowania przestrzenne-
go, porządku publicznego i ochrony środov,liska oraz

5 -- spraw społecznych.

Zadania komisji przetargowej przejrnie Zarząd,

22 głosami ,,Zh" przy 2 ,,PRZECIW" uchwalono, że

radny może pracować w dwóch komisjach a członko-
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rvie Prezydium i Zarządu w jednej. U. Ranke swój

sprzecir,^z uzasadniła (do protokółu) tym, że ,,niektóre

'-,aragrafy 
tej uchwały są niezgodne ze Statutem Ęa-

ci;,, .,,iiejskiej Śmigla".

WYBÓR KOMISJI REWIZYJNEJ
Wcześniej ustalono, że będzie ona liczyła pięciu

członkólv. Podano sześciu kandydatów: Tadeusza

Tianyża, Andrzeja Pecolta, Jana Józefczaka, Henryka
Szula, Franci.szka Szymańskiego i Kazimierza Wa-

sieka.
\{ qzyniku jawnego głosowania ezłonkami KOMISJI
BE§?IZYJNEJ zostali: T. HANYŻ (23 głosy), A, PE-
COL'F (24 głosy), J. JoZEFCZ^K (I+ głosów),

H. SZUL (19 głosów) i K. WASIEK (17 głosów),

WOLNE GŁOSY I WNIOSKI
Były radny Leszek Balcer pogratulował wszyst-

kl-rn 11,yboru. Wyraził też zaniepokojenie słabym zain-

ieresc..,",aniem społeczeństwa w pracach samorządu,

czego dorvodem b;,ła żenująco słaba frekwencja
i:-- j,eszkancórv lv spotkaniach przedlvyborczych jak

L lla sesjach.
1§y-wciał też telr:at obwodnicy - ,,intrygują mnie

osiatnie artykuły w prasie odnośnie obwodnicy",

1]ruei:.a wywierać nacisk na dyrekcję dróg pubiicz-

]l..ch, a jak nie - to wznowimy akcję protestacyjną,

Li. Rar,ire zaapelowała: zróbmy wszystko, by pomóc

i, rv},kirllie glintów pod obwodnicę, Dwóch roiników

,.oła.,ia się do zamiany gruntów, a nie na ich sprze-

Burmistrz Śmigla Jerzy Cieśla złożyŁ gratulacje

tym wszystkim, których obdarzono zaufaniem i funk-
cjami. SzezegóInie serdecznie podziękował dotychcza-

sowemu wiceburmistrzowi Henrykowi Skrzypczako-
wi, który funkcję tą pełnił przez osiem Iat, Wyraził
też nadzieję, że będąc teraz radnym powiatu, w dal-
szym ciągu będzie pracował nad rozwojem naszej

gminy. PodziękowaŁ też za współpracę i pozostałym

ńyłym członkom Zatządu. A tla koniec - wszystkich
radnyctr i gości zaprosił na lampkę szampana - ZA
ZDROWIE I POMYŚLNOŚĆ NASZEJ GN[INY!!

Zygmunt Konieczny przed zamknięciem obrad

odczytał pismo gratulacyjne przesłane_ do Rady Miej-
stiej Smigla pTzez harcerzy z Hufca Smigiel,

(H.z.)

Podziękowanie
Moźm Szanoungm Wgborcom, dzźęki ktorych, gło-

som zostałenl po raz trzeci, Radngm Rady Miejskt,ej

Śmi.glu oraz Rad,ngm te!że Rady, którzE potut,erzElź

mż pełnźenźe trzeciq kad.enc!ę zaszczgtnej ale ż odpo-

użed,zżalnej Junkcjż Burmźstrza Śmźgla ż Przewodnż-

cżqcego Zarzqd,u Miejskżego - składam serdeczne

podzźękouanże.
Wszgstkżch mżeszkańcóąn mżasta ż gminE Śmźgiel

zapiuniam, że będ,ę d,okład,ał ulszelkich starań ba

u najblżższych latach uprouadzajqcych, nas tn XXI
u:żek Ziemża Smigżelska zrobżła znaczqcu krok ku

lepszej przEszłości,

żnż. Jerzg Cźeśta - Burmźstrz Śmźgla

daż.
Eurmistrz
gruntów, ,

jednego z
w rejonie

oślviadczył, że gmina nie posiada takich

które by ich satysfakcjonowały, a żądania

nich ą wygórowane - za 1 ha chce 6

parkingu w Czaczu.

wIcEtsURMISTRzFELIKSBANASIKmu47latżwrazzżonązd"omu
E'u:qSkrzypekt,d'zżeckżemmźeszkauŚmigl.u.Posżad'ausykształcenieśred-
nże-technźczne,ZZiemio,Śml,gźelskqzuiqzanyjestod7989r',kiedyto
"rozpoczqłpracęLoRolnt'czgmKombinqcźeSpółclzielczanxlDBronźkowi'e
leko specjalżsta mechanźzatór. od, 1gg1 r. jestkżerousnikźem.Zakładu Spół_

czLetnżInu:atźd'óusP\LMETKoścźan-od'd'ziałuŚmt'glu.Zakładza.-
truclnia nźepełnospralnngch l jest zakład,em pracE chronźonej,

Barclzoaktgunźed'zżałul.Dsamorzqd'zżelokalnym.JestczłonkźemZarzo,du
komźtetu osźedla Nr 3 ru Śmżglu ż członkżem korl,itetu d,omagajqcego sźę

pr zy spie szenźa bud,owE obu od,nźcg Śmźgla,

Dc Rad.y Mźejslłżej śin gto kand.g_clouał z ramienia Komżtetu WEborczego

,,Nźezależna so*orriańść d,la śmźgla,,. Jest zwolennźkżem l propagato_

rent, bud,oll:E obusod,nlca, oczaszczalnź ścżekóu: ż kanal,żzacji, kompleksu

sportouJego-przEd'omud,zźałkouscausŚmźgluorazst,UJoTzeniaprogramu
b uclownl,ctąlsu mźeszkań soc jalng ch,

ubertZbierski(edok!ornoczelny),ŻonetoKlecho,ErikoMoćkowiok,Borboro
Mencel, Jodwigo skorżyńsko. ADRE5 REDAKcJl: ćilffilóil;v''o+oso.s.ń]ii",ji]'r.-r-Óidńriti zo,'p,7, te|,5180-273, Redokc|o

nie pcnosi odpowiedziolności zo ireść ogłoszeii]i;_d;!:_y"'F:: xi;_lĘ:'ii,"'ii'ęr'^Ty 
sobie prowo skroco-

Foto ELf
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,,Drukornio" Romon tęczyn.r.i sńiiiói, ui-ógńao*o 39 : ,tel, 
(0_65) 5t80_543,
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OBRADOWALI KOMBATANCI
W środę, 2t paździetnika br. w sali widowiskowej

Centrum Kultury w Śmiglu odbyło się zebranie ple-
naTne Zwtązku Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło
Smigie1,

Na 117 członkólv w zebraniu uczestrriczyło 54, a na
139 podopieczne (wdowy po kombatantach) - 

36.

Frekwencja wyniosła 35,1(lig.

Obradom pt,zewodniczyła prezes Koła Gertruda
Skrzypczak, która na wstępie powrtała przybyłyclr
gości: opiekurra Koła z rar:rienia Zarządu Wojewódz-
l-1iego Bronisłavla Szmatułę, Burmistrza Śnrigla Je-
rzego Cieślę, dylektora Zespołu Szkół Ro]niczyclr
in. Jana Kasprowicza w Nietązkowie Aleksandra
Wojciechowskiego, przedstawiciela Liceum Ogólno-
kształcącego .,v Śmiglu Wojciecha CiesieIskiego,
przedstawiciela Ośrodka Pomocv Społecznej w Smig-
lu Annę Skorupińską, komendanta Hufca ZLIP
w Śnriglu hm. Ryszarda Dudę i niżej podpisanego.
Po wprorł,adzerriu sztandaru i odśpiel,,laniu Hyninu
Państlvowego przed rrielicznie zebranymi kombatan-
tami wystąpił Zespoi Pieśni i Tańca Zericy Wielko-
polscy z Nietążkor.va, l<tóry zaprezentował poloneza
i wiązankę tańców iudowych.

Dyrektor A. Wojciechowski strn,ierdzając: ,,To V/y
kcmbatanci byliście twórcami i świadkami wydarzeń
historycznych i chciałoby się, by nauczyciele ocalaii
ie od zapotnnienia" - złoż7rł zebranym serdeczne ży-
czenia wszeikiej pomyślności i dużo, dużo zdrowia.
W podobnym duchu życzenta zŁożył też Wojciech
Ciesielski.

G. Skrzypczak podziękowała za życzelia i l<w,iaty

oTaz l za to, ze dyrektorzy szkóŁ ,,na każde wezwa-
nie" umożliłviają młodziezy wystąpienie przed kom-
batantami i udział łv orgatlizowanych przez komba-
tarrtów imprezach.

Następnie odczytano nazwiska 25 czł,onków i 13

podopiecznych, którzy w okresie sprawozdawczym -
od 21 maja ub.r. - 

zmarli. Ich pamięć ttczczono

clrwilą ciszy.

Okolicznościowy referat wygłosił Mariarr Kubaia,
który na wstępie zaznaczył, że ,,to będzie plzypom-
nienie faktów". Ale mówił nie tylko o wrześniu 1939

roku w Europie. Z bóiem stwierdził też, że: ,,Od tra-
gicznego Wrześnźa 1939 roku mżnęło 59 lat. W doro-

słe żEcie ueszłg nolne pokolenża. One przeięłE ster
kźerou;anln naszan,L państusem ż narodem. Garstka
ueteranóu.: z niepokojem śledzi łatąlsość zapomżnania,

a nau)et bagatelizotuanźa polskżch, dośtpiadczeń hźsto-

rycznEclr, róusnież ta"nttych - z tragicznego Wrze§-

nża. A przecież kto zapomżna uczoraj, jest ślepE na

ll,qsze dzźś ż nasze jutro!"
Na koniec M. Kubala zaapelował, by w roku przy-

szłym godnie uczció 60 rocznicę w5,buchu Drugiej
Wojny Światowej.

Roczne sprawozdanie z działalności Koła przed-
stawiła prezes G. Skrzypczak. Głównym problemem
jest weryfikacja członków i podopiecznych. W śmi-
gielskim kole nie zweryfikowano jeszcze 21 członków
i 22 podopieczne. Trzem podopiecznym odmólviono
uprawnień kombatanckich. Problemeln jest też sta-
rzenie się członków. ,,Coraz więcej spośrócl nas utrrie-
ra. JesteŚmy coraz starsi, zntszczenl przez rt,ojne.

rv czasie której wiele przeszliśmy. Coraz nrniej uas
na zebraniach, bo mamy trudności z porrtszaniern się,
Stąd ściśle współpracujeny z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Śmiglu, z którym praca układa się natn
bardzo dobrze 

- 
pomagamy sobie wzajenrnie w przy-

gotowaniu wniosków i przeproin adzalriu w-ywiadów.
Do przyjemnośc' to nie należy",
Mówiąc o,działalności Koła na zewnątrz, G. Skrz;,-p-
czak m.in, wyraziła wdzięczność Zakładowi Gospo-
darki Mieszkaniowej i Komunalnej w Śmiglu za

utrzyrnanie w należytym stanie Miejsc Pamięci Na-
rodowej. Ale z żaiem stwierdziła i to, że rv organizo-
rvanych przez Koło obchodach - ,,blak ilarn zawsze
t,vlko społeczeństwa, które iest nieczułe na Miejsca
Pamięci Narodowej".
Na koniec y,,ystąpienia pani Prezes złożyła serdeczne
podziękowania t_vrn wszystkim, ktlrzy poi-nagaią

Kołu w codzinnej placy l, przyczynlli się do organi-
nizacji dzisiejszego zebrania.

Dyskusji nad działalnością Koła nie było. Glos
zabierali goście.
Burmistrz Jerzy CieśIa m.in. powiedział że pomimo
tego, że szeregi się przerzedzają, działalność Koła
jest bogata. Zadeklarował, że tym, co w-aiczyli o to,

byśmy mogli żyć w rł,olnym i demokratycznym kra-
ju 

- 
jesteśmy winni przygotować uroczystość 60-1e-

cia rvybuchu u,ojny w sposób godny i należyty,
Ryszard Duda powiedział, że spotkar-ria harcerzy
z kombatantami są prawdziwą, żywą lekcją historii,
Przedstawił też program tegorocznych uroczystości
Święta Niepodległości.
Bronisław Szmatuła działalność śmigielskiego Koła
ocenił bardzo wysoko. PodkreśIił też bardzo dobrą

współpracę pomiędzy Kołem a samorządem iokal-
nym i innymi instytucjami i organizacjami, ,,To wi-
dac na pierwszy rzut oka". Naw-iązując do weryfi-
kacji członków powiedział, że ustawa jest często

zmieniana, niekiedy dowolnie interpretowana, a cza-

sami wręcz łamana. Nie sprzyja to dobrej działalności

Związku, stwarza atmosferę niepewności i prowadzi

do szeregu nieporozumień. Wienien za to jest Urząd
do Spraw Kombatantów, któ,ry przeprowadza wery-
fikację członkóW - 

ą nig jak powszechnie się sądzi,,

ZG'ZKRPLBWP. 
@,z;
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KoNKUR.§ CzYTELNlczY
,,Mickiewicz§ Wielkopolskie Drogi"

Foto ELf

W związku z przypadającą w tym roku dwusetną
rocznicą urodzin Adama Mickiewicza, w czytelni Bi-
blioteki Publicznej w Śmiglu odbyły się 29 paźdzter-
nika 199B r. gminne eliminacje turnieju pn, ,,l\'Eickie-
wicza wielkopolskie drogi". Organizatorami było
Centrum Kultury - Biblioteka Publiczna w Śmiglu,
a współorganizatorami Liceum Ogólnokształcące
w Śmiglu oraz Zespół Szkół Rolniczych im. J. Kas-
prowicza w Nietążkowie. Do konkursu przystąpili
uczniowie tych szkół przygotowywant przez Panią
mgr Hannę Borską oraz Panią mgr Hannę Klem.

Uczestników konkursu obowiązywała ogólna wie-
dza o życiu i twórczości Adama Mickiewicza ze szcze-
gólnym uwzgiędnieniem pobytu Poety w Wielko-
polsce.

Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną lviedzą
jednak najlepsze okazały się uczennice L.O. w Śmig-
lu, które zajęły miejsca:

-4§ }:ś żlr

Stojq (od leue j): Marzenq.
Aclamczalł - ZSR Nżetqżkouo,
Ilonoratu Dorsz, Anna Wgp,l4ch,
Dorota Zurek ż Dqrźa Pecolt -LO Smigiel,
Si:cJ;q (cC lewej): Illikołaj Faj-
ler - ZSR Nietqzkoluo, Alżna
akonźeu;s';ła ź Arżel Brzozollsskż

- LO Śnligźel.

ż|r;:ś 
'lś

Alina Okoniewska - I miejsce, Honorata Dorsz -I.[ miejsce, Anna Wypych - IIi miejsce, Dorota Żu-
rek - iV miejsce.

Zakr.va]ifikowały się one do finału wojewódzkiego,
który odbędzie się w grudniu w Vvojewódzkiej Bi-
b]iotece Publicznej w Lesznie.

Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy otrzymali na-
grody książkowe, fundatorami których był Urząd
Miejski w Śmiglu oraz ,,Witryna Śmigielska", któ-
Tym w imieniu uczniów i organizatorów serdecznie

dziękuję.
Dziękuję również Pani mgr Flannie Porta}i i Lidii
Spławskiej za pomoc w ocenie wiedzy uczestników
eliminacji.

Kier. BibIioteki Publicznej
MiastaiGminywŚmiglu

(-) Dąnuta Hampel

WIECZORKI ANDF"ZE.JKOWE

w Nietążkowie

2l i 28 LISToPADA1998 RoKU
w cenie 40,00 zł i 35,00 zł od pary

Zapewniamy konsumpc ję.

tel. 51-89-624

E\

1 .;. .'. \\i§!Ęr.

ZAI<ŁlrD MALARSKI
ROBERT JANKOWSKI

Nou,a Wieś, ul. Poprzeczna 5 - tel. (0-65) 5180-853

- malowanie

- tapetowanie

- szpachlowanie

- montaż płyt gipsowych
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$wĘro ilEpolllEffŁoścl
85-IgcBe śmigielskiego halcerstwa

W tym roku śmigielscy harcerze obchodzą sr,voje

B5-lecie. Z tej też okazji Komenda }Iufca imienia
ch. Frarrciszka Witaszka w Srniglu, Krąg Starszycil
}Tarcerzy 

- 
Seniorów o]:az Społeczny Komitet Fun-

dacji TJablicy Pamiątkowej im. Zbigniewa Łukom-
skiego w dniach 10-11 listopada zorganizowali oko-
h cznościoił,e uroczystości.

Rozpoczęły się 10 listopada rajdem harcerskich
drużvn sz]akiem Miejsc Panri.ęci }iaiodo-wej, a po llinr
pIzemaszeIowano z pochodniami przed cmentatz,
gdzie usytuov/ane są tablice pamięci. Okolicznościo-
rvą garvędę wygłosił komendant Hufca Z}IP Smigiel
hm. Ryszard Duda.

Głór,vne uroczystości odbyły się 11 listopada.
Iiozpoczęto je Mszą św. w kościele farnym, którą
lv intencji zmarłych harcerzy odprawił kapelan śmi-
gielskiego harcerstwa ks. Zygrnunt Bartkowiak.
Następnie, rrrzy dźrviękach Orkiestry Dętej OSP Slni-
giel pod batutą Jana Nowickiego, pTzemaszelowano
na skrzyzowanie ujic św. Wita i hnr. Zbigniewa Łu-
komskiego. Tam, z zachowanietrr harcerskiego cere-
noniału, plze1 płytą upamlętniającą hm. Zbigniewa
Łukomskrego odbyła się główna część uroczystości.
Po odegranlu Hymnu Państwowego głos zabrał prze-
w-odnik Zbigniew Sadowski - 

przewodniczący Ko-
mitetu Fundacji Tablicy Pamiątkowej im. Zbigniewa
Łukomskiego, który m.in, powiedział:
Z l.nlcjatytag ostatnżego Zjazdu HuJca Śmżgiel obra-
dujqcego 22 paźdzźernika 1997 r. zaluiqzał sżę Spo-
teczny Komitet Fundacjż Tablźcy Pamźqtkowej po-
ślulęconej pźerwszemu drużynouemu i komendanto-
ui tutejszego Ll,uJca, jako trtłata łtarcerska pamźa,tka
85-1ecźa h,arcersttua na Zźemi Śmigźelskżej, Nasza znź-

cjatEua została poparta przez społeczeństlło śmźgżel-
skie, grono starszych h,arcerzy a szczególnie przez:
ułudze samorzqdowe Śmżgla, Zakład Gospodarkż
Komunalnej i, Mźeszkanźouej ln Śmigl.u, Meblurską
Spółdzżelnl,ę Pracy u Śmźglu orq.z Zakład Kamieniar-
skż pana Rgszarda Gorlasa z Koszanoąlsa. Za chlłilę
zostanźe odsłonięte to Wasze dzźeło, za co u) źmżeniu

najmłodszgch członkow - 2uę|lgLl, harcerzy i. kadrg
żn s tr ukt o r skz e j skła d am s er d e c z n e p o d zięk o tu ani e.

A następnie powitał przybyłych na uroczystość gości,

wśróc1 których m.in. byli: Burmistrz Smigla Jerzy
Cieśla, przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Zyg-
munt Konieczny, komendant Chorągwi Wielkopol-
skiej ZHP hm. Wieńczysław Celer.
Przewodniczącv Kręgu lJarcerzy Stalszych - Senio-
rów hm. Zbigniew Grabowski przedstawił życiorys
hm. Zbigniewa Łukomkiego (wvdrukujemy go \M na-
stępnym numerze). Odsłonięcia tablicy dokonali: Ma-
lia z Łukomskich Psarska, Jerzy Cieśla i Ryszard
Duda. Poświęcił ją ks. Zygmunt Bartkowiak. Władze

samorządowe - Jerzy Cieśla, Z. !-yotleczrly i Feliks
Banasik oraz delegacje stowarzyszeti, olganizacji, za-
kladów pracy jak i osoby plywatne złożyŁy rviązalrki
kwiatów.
Jedenastu młodych harcerzy złożyło przyrzeczenie
harcerskie i z rąk komendanta hufca otrzymało krzy-
że, Siódmej drużynie harcerskiej nadano imię harc-
mistrza Zbigniewa Łukomskiego.

Okolicznościowe przemówienie wygłosii j,]ltir,:isŁr,z

Śmigla Jerzy Cieśla, który m.in. poił,iedział:

Szanousni, zebranź!
W dniu dzisźejszym u całej Polsce odb34wajq się uro-
czgste obchodg Śuięta N iepodległości,
11 listopada 1918 roku tl: WarszulDźe zosiałt1 rozbro-
jone okupacgjne laalska. Nieco tłcześniej, bo 7 lżsto-
pada tu Lublinie utuorzono Tgtnczasoug Rzqd Lu-
dotug Republiki Polskżei na czele którego stano,ł lg-
nacg Daszgński. Nasze zźemie - Wielkopolska -jeszcze bgły pod panouunźem pruskim,. Al,e ź r"a nicll
zapanouał duch usul,ki o nźepodległość - przygoto-
uauano polustanie. Z dumq mo.elnu dzżś stttsżerdzźć,

że przygotolJJaueno je też u Śmżgl,u, To ułaśnże tu,
u posesjż przg ktorej teraz stożnlu, u jej u:tuścźcźelcl

Witolda Łukomskiego, 15 lźstopada 1918 roku utLDo-

rzgła się Powiatousa Rada Ludolna, ktora przejęła
koordgnację ut,uorzenźa na,jwEźszej polskiej uładzy
zo ólnczesngm pouiecie śmigielskim ź poluołała zbroj-
nq formację - stro,ż ludouq.
Od pźertłszgch chwil odradzunźu sźę polskiej pań-
sttlsowości na terenle zźemi śmźgżelskiej czynnże dzia-
łał syn Wżtolda - bohater dzisżejszej uroczgstości -
harcerz Zbigni.etł Łukomski, ktorg do słtLżby O jczgź-
nźe uło,czył też prouadzonq przez sżebie drużynę
skautowq.

Postać harcmźstrza Zbżgniewa Łukomskiego ura,
sta d,zzś do rangi sEmbolu, sgmbol,u uclzźału bracź

harcersklej us ualce o usolność ż niepodl,egłość naszej
OjczEzng: poczqllsza od polłstanża tuielkopolskiego
po udział naszych harcerzy u luojnl.e obronnej 1939

roku d,o uczestnźctusa ąls polłstanźu ll:arszalnskt,m

u Jormacji ,,Szare Szeregi".
Dziś zEjemg u uolnej, s1l,LDerennej ź nżepodl,egłej

Polsce. Dziś już nźe trzeba daniny krwi - obg nźgdg

już jej nie było trzeba - ale pamięć o tyclt,, którzE
narażajqc sue życże szli. ualczyć z urogiem, a us od-

rod,zonej Polsce tuorzyll organźzacje młodzieżozue,

u którgch uczylż patrżotycznEcll, postaln - nię 1ng3ę

zagźnqć.

I d,tatego ud"zl.ęczny jestem Kręgowi Starszych Har,
cerza uJ Ślnżgtu za cloprouadzonq do końca inicjatE-
uę upamiętnienia lłEbźtnej postacź naszego lnźasta,

lt ar c er za Zbig niew a Łukomslłźe g o,
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Dziękuję róąłnźeż rodzżnie Łukomskżch za oddanźe
mźastu tego tragmentu ogrodlL, prza którgm tutaj
stoŹma.
Dzźękuję za uwagę.
Tą część uroczystości zakończono apelen:l poległ-ych
i 1lymnem Harcerskim.

Przy dźwiękach orkiestry uczestnicy ttroczystoś-
ci udali się, po drodze składając wiązanki kw-iatów
u, miejscach pamięci na rynku, do Centrum Kultury,
gdzie w sali widowiskowej zbiorowymi srebrnymi
Honorowymi Odznakami Przyjaciół Harcerstwa wy-
różniono: Meblarską Spółdzielnię Pracy w Śmiglu
i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Śmiglu. Honorowymi Odznakami Przyjaciół Har-
cerstwa wyróżniono: złotą - Romualda Wojciechow-
skiego, srebrnymi - Jerzego Cieślę, Władysłar,va
Nowaka, Urszulę Ranke, Henryka Skrzypcz:ka i Sia-
nisława Sneię.
Krzyże zasługi dla ZHP otrzymali: złoŁy - hm. Ta-
deusz Marciniak, srebrne - hm. Zbigrriew Graborv-
ski i Barbara Ławniczak.
Następnie młodzież z Zespołu Szkół Rolniczycil ira.

Jana Kasprowicza w Nietążkowie pod kierunkiem
mgr. mgr. Anny Kiełczewskiej i Grzegorza Głowac-
kiego oraz chór ,,Flarmonia" pod batutą Piotra Ma-
jera przedstawili okolicznościową częśó artyst;,czną.
Zostala orra przyjęta przez bardzo ]icznie zgromadzo-
nych z ogromnym aplauzem.

Po uroczystości w szkole podstawowej harcerze
rvszystkich gości podejmowali grochówką. Zaś ,wie-

czorem, głównie starsi harcerze, którzy przybyli na

uroczystość z różnych stron Polski - Ratajczak
z Mrągolva, Bartkowiak z Tarnowa... - spotkaii się

w harcówce, w której zwiedzili okolicznościową wv-
stawę poświeconą 85-Ieciu śmigielskiego lrarcerstrva

i wspominaii swą harcerską młodośc. 
(H.z,l

t}rzqd, Stanu Cgtuźlnego u Śmiglu
uprzejmie zawźadamża, że us tutej-
szuml, IJrzędzie zuźqzek małżeński
zaułatli:

? LISToPADA 1998 R.

- !:qn Michał Macźej Bźały z Ratolnic i Pu"aż Edgta
Korpacka z Sżerpoua

14 LISToPADA 1998 R.

- Part, Karol Wasźeleusskr z Wżlkowa Polskźego i Pa-
nź Lucyna Sobol z Lesznu

- Pan Wźtold. Paueł Śliu:tłtskt z Racotu ż Panż Ju-
stEna Duda z Bielaw

- Pan Mariusz Paueł Kudłaszgk z Poślłiętna ź Panź
Lźdźa Bartkousźak z koszanousa

kierownik urzędu stanu cywilnego w Śmiglu
(-) inż. Jerzy Cźeśla

[JWAGA
RO§-NlcY !

Z TEGO SZKOLENIA wARTo SKORZY§TAĆ!
Wdniach 4-5 grudnia br. ZespóŁ Szkół Rolni-

czych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie oraz Wy-
dział Rolnictwa i Ochrony Środowiska U.W. w Lesz-
nie i Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej organizuje dla rolników szkolenie w zakresie
ekologii pt. EDUI{ACJA AGRO_EKOLOGICZNA
BCLNIKÓW W OBSZARZE CHRONIONYM.
triątek 4.t2.br. poświęcony będzie wpływom rolnic-
trva na środowisko naturalne i zdrowie ludzi: zdrowe
zywienie, działania na Tzęcz upiększania wsi, ochrona
-rł,ód, wymogi Unii Europejskiej w rolnictwie, rol-
nictwo ekologiczne - vupływ nawożenia mineralnego
i środków ochrony roślin na jakość wód powierzch-
niorvych, wód podzienrnych i gleby.
lV sobotę 5.12.br. będą lvykłady związane z sanitacją
rvsi: wykorzystanie naturalnych metod w oczyszcza-
:riu ścieków, wpływ nieoczyszczonych ścieków na
stan środowiska, kształtowanie świadomości ekolo-
gicznej rolnika, \oczyszcza|nie przydomowe - pte-
zentacja, aspekty ekonomiczne indywidualnych sy-
stemów oczyszczania ścieków, \Mymogi Unii Europej-
skiei w zakresie sanitacji wsi, ochrona przyrody
w lvo jewództwie leszczyńckim.

fr[PERTlJAa KIIEfr ,,fiEffiTfilJl|"
:0.11.98 (piątek) godz. 19.00

..I,EKCJA PRZETRWANIA", USA, 1997. Reż. Lee
Tarna}-ron. Wyk. Antony Hopkins, Alec Baldwin, Elle
\,iacpherson. FiIm sensacyjny. Piękna modelka i jej
mąż - milioner przybywają na Alaskę. Dziewczyna
ma pozować do zdjęć wśród śniegów Północy. Foto-
graf zaprasza milionera na samolotową wycieczkę.
Samoiot ulega katastrofie na bezludziu. Pasażerowie
próbują pieszo wrócić do bazy.

27.11.98 (piątek) godz. 19.00

,,SZEREGOWIEC RYAN", USA, 1998. Reż, Steven
Spieiberg. Wyk. Tom Hanks, Edward Burns, Matt
Damon. Film wojenny. Pierwsze dni inwazji w Nor-
mandii, w czefwcu 1944 roku. Jeden z żołn:rerzy za-
ginął podczas operacji wojskowej. Dowódca podod-

działu otrzymuje zadanie specjalne: wtaz z ośmioma
podwładnymi ma przeniknąć na tyły wroga i odna-

leźć zaginionego.
(B.M.t



wlTRYNA Śil(IGIELsKA

,,KRYMINAŁKI"
17.10. br. 

- interv.reniowano w posesji przy ulicy
św. Wita w Śmiglu, gdzie doszło do nieporozumień
sąsiedzkich. Strony pouczono.

17.10.br. 
- interweniowano w Giińsku, gdzie doszlo

do nieporozumień sąsiedzkich pomięcizlz szwagierką
a szwagrem na tle dzieci. Pouczenie.

2t.10.br. 
- mieszkanka Broniko,wa z3łosiła p,olicji, ze

mąż powymieniał koła w jej samochodzie. Strony
poucZono.

25.10.br. 
- interrł,eniowallo w Koszanowie, gdzie do-

szło do nieporozumień odnośnie wspólnego wjazdu
na teren posesji oraz dojazdtł na pole. Pouczenie.

26.10.br. 
- 

na trasie Stare Bojanowo 
- 

Spłar,vie kie-
rujący FIATEM 126p mieszkaniec Wonieścia nie

dostosollał prędkości jazdy do warunków ruchu
i najechał na tył SKODY FELICJI, którą kiero-
u,ał nieszkaniec Frankowa koło Leszna. Sprawcę
lrolizji ukarano mandatem 50 złotowym.

il,.1l.br. - w Smiglu na placu Rozstrzelanych kie-
rujący FIATEM i26p mieszkaniec Śmigla nie za-
cholvtrjąc środków ostrożności przy omijaniu po-
jazdu najeclrał na tył zaparkowanego sanrochodr,t

malki MAZDA. Mandat 50 złotowy.

12.11.tr. - interu-eniowano w Wonieściu - nietrzeź-
wy rxąż lvs:czął awantr-trę z żoną t dziećrrl. Za-
trzymano go do lvytrzeźvrienia.

zcbrał ILZ.

6entcuy!1" Kult u;cy w S,m.i.gtu

zcprasza na

Bal Sylwestrow}r
Inf ormacj a i rezerwaci a w Administracii

Centrum Kultury - wejście ,,C"
w godz. B.00 do 15.00

TeI. 5IB-02-73
Cena zaproszenia - 200,00 zł acl paryffiZapewniamy konsumpcj€ffi Gro zespół ,,SEZAM'

- OKNA, DRZWI, RoLETY PCV

- ŻX.UZJE POZIOME I PIONOWE

- ROLETKI MATERIAŁOWE

- SIATKI PRZECIW OWADOM

PR{IfrltlGlA !

PPHU ,,E D A"

64-030 Śmigie1, uI. Farna

tel/fax (0-65) 5189-687

Czynne w godzinach od 10.00 do

3

16.00

świąro LATAWcA
4 paźdzternika na lotnisku w Lesznie - Strzy-

żewicach, mimo nie najlepszych warunków, rozegra-
no zawody ]atawców. Obok zawodników z Czempinia,
Pogorzeii, Wolsztyna, Leszna udział wzięli też człon-
kowie sekcji modelarskiej Centrum Kultury w Śmig-
lu działającej w Starym Bojanowie, Największy suk-
ces odnieśli w kategorii ńłodzików, w której Jaro-
sław Jędroś zajął pierwsze miejsce a Paweł Daniel -
drugie.
W kategorii pilotażu latawcem akrobacyjnym zwy-
ciężył instruktor naszej sekcji - Krzysztof Daniel,
Gratulujemy!

OGŁOSZENIE
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmigtu
ogłasza nabór nowych członków.
Chętni do nauki gry mogą zgłaszać się w sekretariacie
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Śmiglu. Orkiestra gwa-
rantuje instrument do nauki gry.

o
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§P@#eFffi§,ffiffiffiffi*
WYNIKI ROZEGRANYCH MECZOW

II LIGA
14.10.br. PoL0NIA_ARSENAŁ - GÓRNII( PoL-
I(OWICE: 3 :7. Punkty zdobyli: Tadeusz Kozłowski
i Jerzy Kozioł po 1,5 - Kazimierz Kowalczyk i Grze-
gorz Kaniak - bez punktu.
Mimo niel<orzystnego końcowego wyniku zawodrricy Polonii
bardzo dobrze rozpoczęIi mecz. W pierwszej grze pojedyńczej
T. Kozłowski wygrywa zdecydowanie w dwóch setach i jest

1 :0 dla Polonii, G. Kaniak minimalnie przegrywa svloją
grę 1 :2, mimo że prowadził w tej partii 1 :0, a w drugin-l

secie 1:1? i przegrał go 20:22. Set trzeci prze_",rał 74:2I.
Stan meczu 1 : 1. W następnych grach pojedyńr:z,lch J. Ko-
zioł i K. Kowalczyk przegrywają 0 : 2 i stan meczu rvynosił
1 :3. Gry deblowe - T. Kozłowski i J, Kozioł wygryrvają
2: 1. W meczu jest 2:3. Niestety, K, Ko,"valczyk i G. Karrial-1

przegrywają st,oją grę deblową 1 : 2. Stan meczu - 2: 1 dla
gości. W następnych grach pojedyitczych G. Katriak pfzegry-
rva 0:2 a T. Kozłowski 1:2. Stan meczu - 2,.6. W ostat-
nich dwóch grach pojedyńczych K. Kowalczy,k minimalnie
przegrywa !;2 a J. Kozioł wygrywa 2:0. Mecz kończy się
wynikiem 3 :? dla Górnika.
31.10.br. GII,ANIT I STRZELIN -_ ["OLONiA-AR,-
SENAŁ: 7 :3. Punkty zdobyli: T. Kozłowski - 1,5;

G. Kaniak - 1,0; J. Kozioł - 0,5; K. Kowalczyk -
bez punktu,
\ł'},jazd na mecz clo wicelidera rozgrywek, drużyny Granitu I

mógł wypaść znacznie lepiej. Gdyby G. Kaniak w swej
pierrvszej grze prowadząc 1:0 w setach,, wygrał drugięgo
seta, a nie przegrał swojej partii ostatecznie 1 :2 oraz T. Ko-
złowski, który jedną partię przegrał minmalnie 1 : 2 i J. Ko-
zioł również jec]ną grę przegrał 1:2, to zespół Polonii rnó-,ł-

lry wywieźć remis. Niestety, beniaminek ze Śmigla nadal ;.il-,

może w decydujących momentach meczu przeważyć sz tii
zw,cięstwa na swoją stronę' 

T. KozŁows!łź

LIGA OKRĘGOWA
8.11.br. PROMIEŃ KRZYWIŃ - POLONIA-AR,SE-
NAŁ II: I lL7, Punkty zdobyli: Witold Wośko, Jan
Nowak i Piotr Mulczyński po 4,5 olaz Ryszard Jokiel

- 3,5.

8.11.br. TAJFUN LGIN - POLONIA-ABSENAŁ:
14l4. Punkty zdobyli: Mateusz Kuciak i Patryk Ra-
tajczak po 1,5 oraz Adam Nowosielski i Miłosz Grze-
lak po 0,5.
11.11.br. POLONIA-ARSENAŁ II _ STAR,T GO-
STYŃ: Lt:7. Punkty zdobyli: W. Wośko - 3,5;

J, Nowak - 3,0; P. Mulczyński - 2,5 oraz R. Jokiel

-ro11.11.br. POLONIA-ARSENAŁ - ORLĘTA CZ\CZ:
12:6. Dla POLONII: M. Kuciak - 3,5; Tomasz \y'ie-

czorek, Artur Marciniak i A. Nowosielski po 2,5 oraz
Marcin Luboń - 1,0. Darek Szymański -bez punk-
tu. Dla ORLĄT: Marek Maślak - 4,0 oraz Maciej
Nowak - 2,0.Fryderyk Walkowiak, Krzysztof Ko-
złowski i Mirosław Zarabski - bez punktu.

A KLASA
8.11.br. POLONIA ARSENAŁ IV - SPARTAKIń
KĄI(OLEWO: 12 :6. Marek Luboń - 4,5; Darek
Szyrcański - 4,0; Artur Marciniak - 2,0; Paweł
Zbyrad - 1,0 i Maciej Łączny - 0,5.

PUCIIAII, POLSKI _ I RUNDr
(§ZCZEBFI oKRĘGowY)

LZS LKS BODZEWO - POLONIA-AR,SENAŁ II:

2 : 5. J. Nowak - 2,5; R. Jokiel - i,5 oraz W. Woś-
ko - 1,0.

I STREFOWY TUBNIEJ I(LASYFIKACYJNY
I{ADETÓW I JUNIOROW

STRZELIN, 25 LISTOPADA BR,.

Prawo udziału w turnieju wywalczyło dwóch ka-
detów POLONII-ARSENAŁU: Mateusz KUCIAK
i |)arek SZYMANSKI. Ten drugi jest jeszcze młodzi-
kiem. W gronie 16 najlepszych kadetów Makroregio-
nu Dolnośiąskiego Kuciak zajął l5 a Szymański 13

miejsce.

II WOJEW ÓOZl<l TURNIEJ KLASYFIKACYJNY
MŁODZIKÓW

LESZNO, 3t P^ŻDZIERNIKA BR.

Na 26 sklasyfikowanych młodziczek nasze zawod-
rliczki zajęły miejsca: Marta Waligóra, POLONIA -
6, Ryszarda Rogozińska, ORLĘTA - 16, Danuta
Szczepaniak, P. - 18, Róża Kapska, P. - 23, Paulina
,,i; ślak, O. - 24 i Anna Cichowska, O. - 26.

Młodzików sklasyfikowano 39. Nasi zajęli nastę-
pujące iokaty: Wojciech Waligórski - 1, Dariusz
Szynrański - 2, Piotr Błaszkowski - 6 (wszyscy PO-
LONIA), Damian Szymkowiak, ORLĘTA - 10, Da-
nie1 Kaczo1 - 1.|, Przemysław Kopczyński - 14,

Łukasz Szymański - 16, Marcin 'Waligórski 
- 24,

Jarosław Lemański - 25, Marcin Szczepaniak - 2l ,

\4.ichał Bednarczyk - 28, Damian Wieczorek - 29

miejsce - wszyscy POLONIA,
Po raz drugi w wojewódzkim finale spotkali się za-

wodnicy POLONII (Waligórski i Szymański). Mini-
malnie lepszym okazaŁ się Wojtek, który pokonał

Darka 2 : 1. Obaj będą reprezentowali województwo
in, turnieju strefowym, który odbędzie się w Lutyni
6 grudnia br.

opr. (H.ż.)

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ

Informacja tel. 5-180-124
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NASI W POWIECIE
W poniedziałek, 9 listopada br. odbyły się sesje

Rady Powiatu Kościańskiego, w trakcie których wy-
bierano władze powiatu.
Miło nam donieść, że starostą Powiatu Kościańskiego
został były mieszkaniec Śmigla Jetzy Skoracki, a wi-
cestarostą - śmigielanin Stefan Stachowiak. Ponad-
to w skład Zarządu Powiatu wszedł Stefan Klupsz

- też mieszkaniec naszego miasta.
Naszym krajanom gratulujemy wyboru!

Redakcja.

REsTAuRAclA ,,mAmTA"
64_030 ŚMIGIEL, AL. BOHATERoW 11

Tel. 5-180-023 lub 5-180-990

7,apr aSza na
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64_030 ŚMIGIEL, UL. KILIŃSKIEGo 10

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

wycinanie drzew

cięcie drewna opałowego

t998

o
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NASTRÓJ I SZKOCKA MUZYKA

6 listopada w nastrojowej jesiennej dekoracji
(projekt Magdaleny Dymarkowskiej), przy stolikach
z palącymi się świeczkami i kawie, piwie bądź ilrnych
napojach, około 80 osób - przeważała rnŁodzież, co
nas najbardziej cieszy - uczestniczyło (tak - bo
bardzo żywo reagowano na muzykę a pod koniec lion-
certu nawet tańczono) w III KONCERCIE KANIE-
RALNYM. Propagując muzykę szkocką i irlandzką
mają one specyficzną atmosferę i wierne grono słu-
chaczy o bardzo dużej rozpiętości wieku.
W tym roku wystąpił poznański zespół THE J.R.,,li.
BAND. Powstał w 1990 roku, a jego nazwę tworzą
pierwsze litery imion założycieli: Jacka Podbielskie-
go, Rory'ego Allardice'a i Michała Jankowskiego.
Skład zespołu się zmieniał, a u nas wystąpili: Mar-
tin Parker - śpiew, mandolina, Tomasz Dolezich -skrzypce i Michał Jankowski - gitara akustyczna.
Pierwsza kaseta zespołu ,,In the Pub", której tytui
nawiązuje do wielkiej popularności zespołu wśrod
bywaiców poznańskich pubów, powstała podczas }<on-

certu transmitowanego na żywo przez Radio },{erku-
ry. Założyciele tego zespołu przyczynlli się do zor1a-
nizowania w Poznaniu Festiwalu Celtyckiego i anga-
żują się w organizację kolejnych edycji.

Jak już wspomniałem, uczestnicy konceitlt zywo
reagowali na szkockie rytmy, a po koncercj,e zbieraii
autografy i kupowaii kasety.
Koncert mogiiśmy zorganizować dzięki
którzy pokryli 600/6 kosztów koncertu.
Im za to dziękujemy.

SponSoro111,

serciecznie

(H.z.)

CZY KTOS JESZCZF' PAMIĘTA?

W nr. 2lI07 25 stycznia 1996 roku na str. pierw-
szej umieściłem zdjęcie z grudnia 1939 roku przed-
stawiające ustawione na rynku w Śmiglu trumny ze

zwłokami Niemców, którzy z§inęli w pierwszych
dniach wojny. Obok zdjęcia zadałem pytanie: CZY

KTOŚ JE,SZCZE. PAMIĘTA?

W zakończeniu artykułu zwróciłem się do Czytel-
ników z prośbą o informacje dotyczące wymienio-
nych w tekście osób.
Sprawa jest już nieaktualna. Rok temu, na przełomie
października i listopada, pracownicy Pracowni Ar-
cheologiczno-Konserwatorskiej mgr. Henryka KIen-
dera w Poznaniu dokonali ekshumacji zulłok 44 osób,

które pochowano na cmentarzu komunalnym Miło-
stowo w Poznaniu - kwatera żołntetzy niemieckich.
Tym wszystkim, którzy odpowiedzie]i na moją proś-
bę, a szczególnie panu Pawłowi Tecławowi, Mariano-
wi Kubali oraz Biberstajnowi z uI. Ogrodowej
w Śmigiu - serdecznie dziękuję.
Ale ponawiam pytanie: kim był Eugen Petrull?

(H,z,)
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Od 15 pażdziernika do 15 grudnia

bież. roku będzie udzielał
bez żyrantów i w trybie przyspie-

szonym

I(REDvTv śwIĄTEczNE
według stałej stopy oprocento-

wania:

5,00% przy spłacie do trzech mie-

sięcy

B,50% przy spłacie od trzech do

sześciu miesięcy.

OFERUJE I INNE
KREDYTY

- obrotowe 25-280/"

- gotówkowe Ze-SOO/c
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- ratalne 8*14,5o/9

- przeterminowane 490lo
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Stan: 7 sierpnia l9e8 r.

1 miesięczne
2 miesięczne
3 miesięczne
4 miesięczne
5 miesięczne
6 miesięczne
9 miesięczne

12 miesięczne
24 miesięczne
36 miesięczne

Oprocentowanie

Rachunków bieżących
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$i^rostgho póuewg*&
Dzień dobry! Serdecznie Poństwo witonn

i zoproszom do gimnostyki poronnej, Stoło
się rzecz, której nikt nie przewidzioł w noj-
czorniejszym. scenoriuszu - Polskie Rodio
zoprzestoło nodowonio gimnostyk,i 

. 
poron-

nej! Jest to podstępny cios dlo wszystkich
zwo|enników tej 'formy reloksu, o zorozem
oudycji, l<tórq toworzyszyła poronkonr Folc-
ków jok tylko się9nqć pomięciq, Jedni ćvyi-
czyli, inni w ciepełku pościeli rodowoli się,
że jest dopiero 5,50 i możno jeszcze trochę
pospoć, Jeszcze inni poznowoli po dźwięcz-
nym sygnole, że nodszedł włośnie czos no
pierwszego, tego nojbordziej szkodiiwego
popieroso (pfuji). Świodomi znoczenio ru-
chu dlo noszego orgonizmu my będziemy
kontynuowoć propogowonie gimnostyki po-
ronnej i to niezoleżnie od pory dnio. Sto.|e-
my więc w poblizu otwortego szeroko okno
i rozpoczynomy'

PomyśIeć tylko, ile moźe się vlydorzyć pomiędzy
jednq gimnostykq poronnq o drugq, Moźe np. wy-
stortowoć do nowego lotu kosmicznego ,,Apollo",
clbo z,oistnieć prowie nowy somorzqd gminny. W tym
notłoku nie wolno nom wszokze przeoczyć tok
sympotycznego'wydorzenio, jok kolejne spotkonie
hqrcersklch pokoleń. Listopodowo pogodo nie zo-
chęcoło do opuszczonio domów, jednok storo
gwordio nie zowiodło. Przybyli z bliskich idol-
szych stron ,,,l9, ,,hosło,,horcerskiej pobudki". 7q-
imponowoli wszystkim kondycjq (zdobytq zopew-
1,1g :l podczos , ,]9imnostyki porcr:nnej no obozclch)
i przeogrqmnym ,repertugrem piosenek. Jok zoczęl]i
śpiewoć roze_m z ,,Hormoniq" w Centrum Kultury, iok
(z przerwqi'nÓ:posiłek) skończyli bodcrj o szóstej wie-
czoręm. Nie chcę uprowioć kryptorekiomy, rnięc jok-
koiĘiet no morginesie ole otworcie powtórzę zosł,v-
szdnQ'opinię, że doskonoły (podobno) smok grochówki
,-,ryriono dzięki temu, że druhowie Dyrekior i kieroiv-
nik gbspodorczy SP Nr 2 osobiście nodzoi'owoli ogień
pod kotłem. (Nie ujmujqc.nic dh. M. Biołosowej i ciir.
R. Klemowi , ktorzy wrgz, z 9rupq młodych lroi,cerzy
przez. cołq noc sprowowoli worty ,przy nomoczonym
g roch u).

, Nie dziwoto, że kiedy horcerze seniorzy tokiej gro-
chówki podjedli, zopomnieli wnet o wszelkich dolegli-
u,ościqch, choróbskoch (bo, o zowołoch serco !) i z
wielkim powodzeniem rywolizowoli z młodym pokole-
niern w piosenkowyry morotonie.

Nostępne spotkonie wyznoczono no czerwiec roku
20O0. Nie mo zqtem innej rody, jqk.wziqć się od zoroz
zo'9imnostykę poronnq i morszo'biegi, powtorzyć znqki
potrolowe i wykuć polownie no blochę olfo,bet Mor-

se'o. W ogródku zoś zorniqs1 ira1l"łl,c,,,jnej pietruszki
przeznoczyć sporo miejsco no picnierkę (obozowq).

Ci, co nie stowili się no tegorocznym zlocie rriech
zołujq,

Teroz niech Poństwo przez kiiko rainut pr:ćwic:i1
jeszcze somodzielnie, nucqc sobie jokqś rniłq hci,cer-
skq piosenkę (może ,,Gdzie strumyk płynie z woino..,").
Jo już się z Poństwem pożegnom (zop1,oszcjqc clo no-
stępnej gimnostyl<i poronnej) i pójdę szukoć soperki ,..

bo muszę potrenowoć koponie.

Z teki Romuoldo Scb|<ovvio|<c
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Cena biletu 90,00 zł

ZAPEWNiAMY PCWROT Do DOI\{U

TEL. 5i-89-624

Z^PRA$ZA&tV
do norł,o otrvartego si<lepi-r

z uŻywaną cazieŻri
- bardzo dobra jakość

- 
dostępne dia wszystkich cerry

- codziennie noula dostar,va

WSTĄP. NAPRAWDĘ WARTol

Czynne w godz. 10,00-17.00,, w sobotę: 10.00-13,00.
Śmigiel, ul. T. Kościuszki 42 - PAIVILON
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