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Dzień dobry! V/itom Poństwo serdecz-
nie i zoproszom do gimnostyki poronnej.
Zowsze storom się utwierdzoć Poństwo w
przekononiu co do niewqtpliwych i rozleg-
łych zolet tej formy rekreocji. Przyznoć jed-
nok muszę, że w grodocji przyjemności
przegroć musi ono zdecydowonie z urlo-
pem i wokocjomi. Chybo nikt z tegorocz-
nych wczosowiczów nie był rozczorowony
pogodq. W ostoteczności lqto okozoło się
nie tylko ciepłe (o nowet wręcz gorqce),
ole również suche i słoneczne. Doprowdy,
z przyjemnościq chcioło się uprowioć nie
tylko gimnostykę poronnq ! Nowet ci, którzy
uprowiojq polo, mogli dzięki pogodzie
szybko uporoć się ze żniwomi (choć byli
niekiedy rozczorowoni wysokościq plonów,
bo ziorno no ogół było drobne).

Nie wqtpię, że podłodowoli Poństwo
swoje życiowe okumulotory i teroz pełni
energii stojemy przy otwortym szeroko ok-
nie i rozpoczynomy.

Poniewoż nic no tym świecie nie jest
w pełni doskonołe (oprócz, jok zowsze pow-
torzom, gimnostyki poronnej), to i w lecie
możno doznoć rozczorowoń (o czym było
już powyżej). Po roz piqty bodoj w ciqgu
półtoro roku rozczorowoł się do kolejnego
premiero Rosji prezydent Borys Jelcyn i z

dnio no dzień, ku zoskoczeniu świoto i
współobywoteli, desygnowoł nowego szefo
rzqdu. Komentotorzy twierdzq jednok, źe
Włodimiro Putino czeko powożny zowód,
jeśli spodziewo się, że w nodchodzqcych
wyboroch udo mu się uzyskoć fotel prezy-
dencki po jelcynie (pomimo, olbo może
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włośnie dlotego, że jelcyn w nim widzi swojego nostęp-
cę), Rozczorowonio wielkich tego świoto sq o tyle bo-
lesne, że dotykojq nie tylko ich somych. Gdyby nie
optymizm, który płonie w nos dzięki kojqcemu wpły-
wowi poronnej gimnostyki, już downo bylibyśmy
zgorzknioli i rozczorowoni do wielu rzeczy, Bo co włoś-
ciwie przyniosły nom te wszystkie spektokulorne zmio-
ny, jokich świodkomi (i obiektomi) jesteśmy? Zdqży-
liśmy się już rozczorowoć do generolicji, koolicji i opo-
zycji; do propogotorów, reformotów i strotegicznych
inwestorów. Pełni ufności wydojq się być tylko ci, kto-
rzy w kożdej sytuocji iw kożdej opcji czujq się nie-
zmiennie doskonole - ci no pewno sq odporni no jo-
kiekolwiek rozczorowo nio l

Rozczorowonio mogq być indywiduolne i zbiorowe.
O tych pierwszych nie mo co mówić, bo kozdy swoje
włosne dobrze sobie uświodomio. Skupmy się więc
no tych drugich i zocznijmy włośnie od skupu. Rolnicy
rozczorowoli się, kiedy doszło do sprzedoży tegorocz-
nych plonów. Rzepok zokłody tłuszczowe wyceniły sto-
nowczo zo tonio, a zboż to nieledwie w ogóle nie mo
się jok pozbyć, Rodzi się rolnikom przechowywać zigr-
no u siebie, bo z miesiqco no miesiqc mo ono zyski-
woć no cenie, Niestety, tok joby zopomniono, że rol-
ników j u ż czekojq rózne terminowe płotności (choć-
by nowet zo wykononie źniw) i tylko niektórzy dyspo-
nujq tokmi nodwyźkomi kopitołu, że nie muszq się
mortwić o dopływ świeżych funduszy.

Rozczorowoły się cokolwiek nowe fundusze emery-
tolne, którym ZUS nieprędko przekoże nolezne im
kwoty. Podobno problem tkwi w tym, że nie wiodomo,
który Kowolski jest tym Kowolskim, którego skłodkq
ubezpieczeniowq ZUS przez tyle lot gospodoróffił.
(A może w tym, że niedowno ZUS som pożyczoł pie-
niqdze no wypłoty)?

Rozczorowoli się smokosze krojowego jogurtu
(z pewnej pobliskiej wytwórni), który jest tok dobry, że
podobno pewno renomowono firmo zo9roniczno
chcioło, oby sprzedowono go pod jej znokiem. Nie
wiem, czy do tego doszło, ole nogle w kubeczkoch
zoczęło się pokozywoć pleśń. W kręgoch lepiej poin-
formowonych mówi się, że to nie jokieś zoniedbqnie
producento - w importowonych wieczkoch do pojem-
ników wykryto minimolne otworki, którymi do gotowe-
go produktu dostowoło się powietrze. A ilu klientów,
r(Jzczorowowszy się, przestoło t},mczosem kupowoĆ
klojcwy wyrób?

Rozczorowonie przyniosło tokże dlo wielu z nos
ostotnie (nie tylko w tym stuleciu, ole i tysiqcleciu,
joko ze momy w docie oz 3 dziewiqtki) zoćmienie
słońco. Znoleź|iśmy się w posie tylko częściowego zoć-
mienio i zomiost choćby wieczornego zmierzchu, do-
śr,,liodczyliśmy zoledwie wrożenio jok podczos po-
chmurnego dnio. Zwierzęto zdowoły się w ogóle nie
reogowoć. Nie było też widoć żodnej reokcji wśród
stołych omotorów codziennego piwko no świezym po-
wietrzu. Jeśli nowet chcieli obserwowoć niebo przez
ciemne szkło (butelko po piwie|), to po prostu nie
zdqżyli go no czos przygotowoć, Z pewnościq wszyscy
(pozytywnie) rozczorowoli się notomiost tyi;r, że wroz
z zocmieniem słońco nie nostqpił zopowiodony no ten
czos kolejny koniec świoto, Dzięki temu zwiększyło się
szonso, że ponownie spotkomy się przy nostępnej po-
rr:nrrej gimnostyce.

Poństwo zechcq teroz poćwiczyć jeszcze kilko mi-
nut somodzielnie, o jo zojmę się tymczosem czyszcze-
niem szyb w oknie, które storonnie okopciłom świecz-
kq, zeby móc równocześnie cwiczyć i obserwowoć
słońce. Teroz żegnom Poństwo i zoproszom do no-
stępnego spotkonio.

(Gżmnastykę porąnnq przygotowała ź, prou:adzźła tngr J, S.)

Znów ilaią znaó 8 l{to? Wand&!e.sobie.
,,Ręce opadają" - mówi kierownik Zakładu Go-

spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śrniglu
Henryk Skrzypczak, który praktycznie rzecz biorąc
ze swej załogi powinien wyodrębnić glupę ,,szybkie-
go reagowania", która na bieżąco likwidowała by
szkody sp,owodowane bezmyślnością i clręcią odrea-
gowania (na co?) niektórych młodych ludzi.
Oto parę przykładów.
Ubikacja przy kościele farnym. Z tylu, w bocznej
ścianie posadowiono drzwi wejściowe do magazynku.
Miqdzy ścianą a ogrodzeniem wytworzył się kąt, któ-
ry zamieniono na ubikację ,,na świeżym powietrzu".
By temu przeciwdziałać postawiono dodatkowy par-
kan do ściany przedniej zagradzając w ten sposób ów
śmierdzący zakątek. ,,I TAK TO ROZ......" (nie: roz-
vzalimy) pisząc na parkanie zapowiedzieli wandale,
W Śmiglu, i nie tylko, późnym wieczorem wyłączono

pIąd. Na p1. Rozstt,zelanyclr ciemrrości rclzjaśnia ją
rellektory przejeżdżających samochodów. Jest też
spola grupa rowerzystów, którzy zorgauzowali so-
bie zabawę - przejazdy pTzez trawniki i młodą ro-
ślinność na nim posadzoną. Mało tego - swą odwa-
gę, a raczej bezgraniczną głupotę, detrronstrowali
ścigając się jadąc ,,pod prąd" pomiędzy przejeżdża-
jącymi samochodami.
Staw przy wiatrakach. W związku z placami kana]i-
zacyjnymi część wody spuzsczono. Ktoś jednak był
ciekawy: jak jest głęboko? AIe czym to zmierzyć?
I wyrwano parę listew z parkowych ławek.

Jeśli do tych przykładów dodać wybryk małola-
tów, którzy wypuścili wodę z basenu, to rzeczywiś-
cie ręce opadają. Choó są i tacy, którzy mówią, by
szybko włożyć je do kieszeni.

(H,z.)
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- poznaniu,
Lokalżzacg jnej i o zuyclanże jej u Jormie d,ecuziż o u)a-
runkach, zabuclowg i zagospoclarowaniu tórŹnu. po Po otrzanxaniu ulu, materźałóuJ zostanźe wEd,ana d,e-
lłyd,anźlt lłgmźenźonej d.ecgzji prre" cń;;-; ;"1 cYzja o llsarunkach zabud.olłg i: zagospod.arousanźu te-
upTawom,ocnienu ugstqpimy nźezwłoczni" ; e";u:;; renu dla obejŚcia mźasta śmi,gta.
pozuolenźa nu budowę z up.Burmistrza śmiglaReakcją na to strvierdzenie było pistno Urzędu SEKRETARZ SMIGLAMiejskiego Śnigia datorł,ane 21 iipca br,, które poni- mgr Wanda Jakubowskażej publikujenry. Zrvracam} uwagę na datę zawartą
w treści pisma. 

JEST DECY ZJ^!!l
Generalna Dl,rekcja Dróg Publicznych

oddział Zachołni _ 
Dnia 2 sierpnia bL., tra wniosek Generalnej Dy-

Pouołujqc się n0 ucześniejsza, korepond,encię rekcji Dróg PublicznYch Oddział Zachodni w Pozna-
z dnia 70 marca 1999 r, IJrzqd, Mźejskź sńrt. irłj niu, Burmistrz Smigla inż. Jerzy Cieśla wydał DE-

:;;Z;I:::"ri:#Y;:#:,:,,;:';;in|"""uł,ó" ",- S""śśi-?.ffi,iXĘt?',l"t:1ffi§.,1 ffi-
Ponad,to oczekujemE uzupełnienża nł geod.ezgjnych jącej na budowie obejścia drogowego miasta śmlgla
d,zźałek, p?,zez które przeblegać będ,z{e rn-ŹŚti"lo w ciągu drogi krajowej nr 5. Długość projektowane-
okreśtajqc miejscoluoścź. -- ---J-J' go odcinka _ 5309 metrów.
Prosi,mg róusnŹeŻ o PodemŻe \lo:ostałgcłl, d,lłóctt l,ułuś- Inwestycja prowadzona będzie po nowej tt,asie z włą-cicieli grurutólu, co do lrtorgclt nŹe zostałg zakończone czeniem do istniejącej drogi krajowej nr 5. Decyzjas?raua uEkuPu gruntow, jest ważna do st siórpriia 2001 roku. @.z,)
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20.08.99 (piątek) godz. 20.00
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,.GODZINY SZCZYTTJ", IJSA, 1998. Rez. Brett Rat-
rrer,. Wyk. Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkin-
son. Film sensacyjny. 11-]etnia cór.ka kollsula chiń-
skiego zostaje uprowadzona w Ameryce plzez tanr-
tejszą mafię. Na jej ratunek wyrusza inspe}itor kró-
lervskiej policji Hongkongu. W tyn samym czasie
FBI wydaje specjalne z]ecenie pewnemu policjanto-
wi z Los Angeles; ma on dopilnować, by przybysz
z Hongkongu nie ingerował zbytnio rv bieg śledztwa.
27.08.99 (piątek) godz. 20.00
,,CIENKA CZERWONA LINIA'', USA, 1998. Reż.
Terrence Malick. Wyk. Sean Pen. Nick Nolte, Jirrr
Caviezel. Film wojenny, adaptacja powieści Jamesa
Jonesa, Rok 1942, amerykańskie oddziały lądują na
Wyspach Salomona, napotykają zawztęty opór Ja-
pończyków. Straty są ogromne, po obu stronach na-
ra.sta zawziętość i okrucieństwo. Wśród Amerykanów
jest jednak żołnierz, który próbuje się przeciwstawić
spirali śmierci. B.M.

Panu WOJCIECHOWI OLEJ\IKOWI
serdeczne \v} razy rvspółczucia

z powodu zgonu TeŚcia

ŚP, FRANCISZKA WGŹNEGO
składają

Burmistrz Śmigla
otaz

pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla

Poglzeb śp. Fr-alrciszka .Woźnego 
odbył się 7 sierprria

1999 r. na cmentarzu parafialnym w Pakosławiu,

Zapraszamy do nolvo otwartego

sklepu meblowego
w ŚivTiGLU, UL. ZDROJOWA 25

Ceny producenta 
- sprzedaż ratalna

tel. 518_84_44
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ANALIZr} SYTUACJI POŻAROWEJ I MIEJSCOWYCH ZAGROŻEN

NA TERENIE POWIATU KOSCIANSKIBGO ZA PIER\rysZE PóŁRacZFt 1999 ROI(U

W w,,-,-. okresie na telenie powiatu kościańskiego
powstały !04 zdatzenra; w tym: 33 pożary, 70 miej-

scowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy,
Siraty spowodowane tymi zdarzeniami wyniosły

640.000,00 zł, z czego 209.000,00 zł ptzypadło na po-

żaty a 431.000,00 na miejscowe zagrożenia,

W likwidacii skutków wszystkch zdarzeh udział

brało 113 sekcji z JRG PSP w Kościanie z obsadą

493 strażaków-ratowników oraz 34 sekcje Cchotni-
czycir Straży Pożarnyc}T z obsadą 177 osób, r,atując

swoimi działaniami nrienie wartości 2,6ż4,000,00 zł,

Podczas wszystkich zd,arzeń ? osób poniosło

śmierć, a 16 zostało rannych. Najtl,udniejszym nrie-

siącem był maj, kiedy powstały 24 zdarzena,
Sytuacja pożarowa i miejscowe zagrożenia na telenie
poszczególnych gmin 1rrzedstawiały się następująco;

Jednostka
administracy jna

Gmina Kościan
Miasto kościatr
M.i c.Krzywiń
Gmina Czempiń
Gmina śmigiel

6 33,000,- I7 132.000,-
I7 62.000,- 24 92.000,_
2 50.000,- 6 1.000,-
3 12.000,- 8 153.000,_

5 52.000,_ 15 53.000,_

Przy czynami powstawania pożarórv lryły :

- nieostrożność osób dorosłych - 10

- nieostrożnośc osób nieletnich - 6

-- vlady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i iir-
stalacii elektrycznych - 5,

- wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń
ogrzewczych na paliwo stałe - 1,

- podpalenia - 8,

-. nieustalone - 1

-_ wady środków transportu - 1

-' pożary jako następstwo miejscowego zagroże;lia

-1.!V pie::wszym półroczu br. znacznie bo o 22 zmalała

liczba pożarów w stosunku do analogicznego okresu

ubr., ale wzlosła o 5 ilość pożarów spowodowaira lrie-

ostroznością osób nieletnich i o 2 wadami i nielvłaś-

ciwą eksploatacją urządzeń elektrycznych.

Przyczynami powstania miejscowych zagrożeń były:

- wady i niewłaściwa ekspioatacja środków trans-
portu - 3

--- rriezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środ-
ków transportu - 10

--- huragany, silne wiatry - 6

--- lrietypowe zachowanie się zwierząt - 5

-- inne przyczyny - 4

- niezachowanie zasad bezpieczeństwa - 19

- niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zvłierząt
tĄ

- nieprawidłowa eksploatacja i wady urządzeń me-

chanicznych - 2

-- grvałtowne opady atmosferyczne, przybory wód

-8.Liczba miejscowych zagrożeń w pierwszyin półro-

czu br. w porównaniu do analogicznego okresu ubr,

lł,zrosła ogółem o 38, rv tyrrr u nas o 11 (pożarów

u nas było o 4 mniej).
Do zdarzeń rvyjeżdżał;, sekcjc z lrastęilujących OS1':

Śmigiel - 
13, Czempiń -- 6, Kt,z;,-1ryli1 ._ 6, liacot

- 2, Jerka -- 2, KokoTzyr. - 2 otaz Gryżyna, Obo-

rzyska Stare, Kościan, Sieriro,t1,o, Mościszki, iJrodtri-

ca, Spytówki - 
po jedlrej sekcji.

UWAGA:
\U Ed,zżał kontrolno-rozpozn,OuJcza będzźe prowadził

kontroIe przestrzeganża przepźsow przeciu:pozaro-

usych,, ,w stosunku osób zanźedbujr4cycll przepźsg

p r z e c ilł p o ż aT o,w e s t o s o w &ne b ę cl o, p o st ę1l o us anż a n lctit -

d,atoue, a u) s?Jczegolnych, przgpadkach kżeraułune

będq unioslęź o t-tiłaranże clc kolegium ds, uyl;roczeil

Na pod,staluże materźa|u 
" r§ł#łłoŁ ,i:#:ł:,?::l, 

r,rń!?'

STIIĄŻACY MAJĄ I,BŁNE RĘcL R,oii{}TY

\\/ iloprzedrlin 1,1ui-i:el,ze drukovraliśmy W"l1'l, YCZ-
NE LrOTYCZĄCE BŁZPIECZENSTWA Pi)iaARC-
WEGO NA OBSZARACH WIEJSKiCFL O tym, że

1ekcerł,ażenie przepisórv przeciwpożarowycir i nie-

ostrożnośc prorvadzi do pożaru, świadczy poniższe

zestawjenie viyjazdów OSP Smigiei:
2.08. - Spławie: przyczepy ze słomą,

3.0B. - Nietążkowo, ściernisko,
5.0B. - Śmigiei: aL Pacierewskiego, b1olr rlauczy-

cielski, szerszenie,
6,08. - Czacz: pobocze drogi,
6.0B. - Smigiel: sucha trawa przy rr), Kilinskicgt,l,
?.0B, - Stare Bojanowo: trarva na torowisku,
7.0B. - trawa na nasypie }iolejov,=yri,r i słoma ria

poblis}<im polu pomiędzy Staryirr Bojanowem

a Przysieką Polską,
10.0B. - Wydorowo: ttsunięcie plam oieju i piasku

z szosy powstałych na skutek wypadku drogo-

wego. Optac, (H. Z.\

PRYWATNIE, ALE Z DAREM

W połowie lipca br. na llaszym terenie przeby-

r. ała grupa Francuzów z Neaufchateau rv Lotaryngii,
N{,imo tego, że rvizyta tyn razem miała całkowicie

charakter pryrvatny, odbyło się spotkanie ze śnli-
gielskimi strażakami, l<tórym plzekazano używaną,

"t" 
* bardzo dobrym stanie podręczną, na dwóch

kółkach, rnotopompę GUINARD,
Prawdopoclobnie w październiku kilku strażalrów wy-
jedzie do Neaufchateau by zapoznać się z organizaclą

iamtejszej jednostki. Francuzi obrecali przekazać też

sprzęt ratownictwa drogowego, (H.z;
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Tam mieli §pokój, flćlbierali sił,
ffil'lEEx§&'..Fj;.,8ĘBea §'l§§t

bąwili i uczyli się
Gclzie? Na biwaku zorgaiti-

zowallyln w parku plzy szl,1ole-

-palacu w Bronikowic przez
Gminną Komisję Rozu,iąz;,wa-
rria Problemów Alkoholowych
w Srniglu.
W trzeclr cztel,oduiowyc}r tul,-
nusach na przełomie lipca i
sierpnia ogółem w;,poczywało
210 dzieci wywodzących się z
rodzin o trudnej sytuacji lirran-
sowej ol,az uczqszczających rra

co dzieri do świetlic środowi-
skowych (terapeutyczrryclr) w
Slniglu, SLarym Bojarlolvie. Ze-
gl,ówku, Czaczu Broni]<owie i
N'Iachciirie.

Nad całością spraw czuwala
przewodnicząca Gminej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Śmiglu Geno- Cidg uczcstnica sq na

wefa Łączna, a wychowawcami były par.ie prowa-
dzące świetiice terapeutyczne. W pierwszym turnu-
sle pomagała im studentka mieszkająca w Kościanie,
w dlugim - troje harcelzy z Jarocil-ia. (Wszyscy
pracowali nieodpłatnie).
Zapleczenr dla namiotowego obozu był pałac, w któ-
rym biwakujący spożywali śniadania i kolacje -obiady przywożono ze szkolnej kuchni w Starym Bo-
janowie - otaz korzystali z sanitariatów, Wyposa-
żenie obozu udostępniła Komenda Hufca ZHP w Śmi-
glu, Ogólny koszt zaplanowano na 7 tys. złotych i w
całości zostaŁ pokryty ze środków komisji.
Oprócz zajęć typowo obozowych, program każdego
turnusu m.in. przewidywał spotkanie z policjantami
z Komelrdy Powiatowej w Kościanie - pogadanka
o bezpieczeństwie i pokaz wyposażenia samochodu
policyjnego, spotkanie ze śmigielskimi strażakami,
którzy wozem bojowym przybyli by gasić płonące
(pod kontroiąl) opony a następnie zademonstrować
jego wyposażenie i możliwości działania. Z tego po-
kazu dzieci najbardziej chyba zapamiętają ,,zimny
prysznic" z armatki wodnej. 10 sierpnia w godzinach
wieczornych ks. Ryszard Kin - też członek komisji
_- odprawił mszę św.
Do Bronikowa przybyli też bracia kurkowi ze Śmigla,
którzy zorganizowali strzelanie z wiatrówki i obda-
rowali wszystkich uczestników turnusu słodyczami.
Dużym wydarzeniem była też wizyta członków Za-
rządu Miejskiego Śmigla z burmistrzem Jerzym Cie-
ślą na czele.

jest puste. FoTo ELF

WYPOCZYWAJĄ TEŹ NA PÓŁKOLONII

Gminna Komisja Rozwiązyrvania Ploblemów A1-

liollolowych w Snliglu wlaz z Akcją Katolicką
r.", Śmiglu wspólrrie zolgarrizowały dla 40 dzieci pół-

kolonie, dla której bazą iest śmigielska podstawów-

ka. Komisja pokrylva koszty posiłków, a pozostałe

koszty - Akcja Katolicl<a. Wychowawcy reklutują-
cy się z organizalorów i pedagogów sz}<olnych pra-

cowald, nieodpłatnie.
(H.z.)
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W rr<rcy z 28 na 29.07br. dolionano włatnania do sklc-
spu ociziezowego przy ul. Lipowej w Smigtu, skąd
skradzio1-1o towar o wartości około 30 tys. złotych.
W wyniku działań operacyjnych sprawców usta-
lono, jednego z nich zatrzymano *_ byli spoza na-
szego vvojewództwa, Część mienia odzyskano. Spra-
wa w toku.

29.07.br. - kierujący ].jRSUSEM mieszkaniec Kosza-
nowa w Bruszczewie zajechał drogę prawidłowo ja-
dącemu CINQUECENTO, którym kierował miesz-' kaniec Starego Bojanowa i doprowailziŁ do kolizji.
Na domiar złego, odjechał z miejsca zdarzenia. Ko-
Iegium.

30.07.br. - mieszkanka Sn:igla z ul. T. Kościuszlii
zgłosiła, że jej mąż irie chce wpuścić jej clo miesz-
kania. Po przeprowadzonej rozmowie strony doszły
do porozumienia.

31.07.br. - llierujący URSUSEM mieszkaniec Śmigla,
będąc rv stanie nietrzeźwym, wjech,ał na chodnik
przy u). II. Sienkiervicza w Śrniglu, uderzył w bu-
dynek i zniszczył zlrak drogowy. Kolegium.

3r.07.br. - mieszkanka Smigla z ul. T. Kościuszki
" zgłosiła ,że iej mąż wyprosił z mieszkarria jej zna-

jomego. Pouczenie.
1.08.br. - ta sama mieszkanka zgłosiła, że jej nąz

utrudnia z korzystania przez nią sprzętu domow,e-
go. Pouczenie.

1,08.br. - mieszkaniec Śmigla z uI. Kościańskiej
zgłosił, że został uderzony przez swego szwagra,
Oboje byli pod wpływem alkoholu. Pouczenie.

2.08.br. - mieszkan,iec Śmigla z ul. Połtrdniowej
zgłosił, że jego dziadek wyzywa, używając przy
tym słów wulgarnych, babcię. Rozmowa.

2.08.br. - mieszkanka z uI. T. Kościuszki w Smiglu
zgłosiła, że jej mąż bez powodu wszczął awalr't.urę
domową. Pouczenie.

4.08.br. - właściciel sklepu monopolowego przy pla-
cu Wojska Polskiego zgłoslł, że jeden z klientów,
będący pod wpł5rwem alkoholu, awanturuje się.
Przybyły patrol policji awanturnika już nie zastał,
ale ustalono jego personalia i przeprowadzono
z nim rozmowę.

6,08.br. - mieszkaniec Nadolnika, który był pod
,wpływem aikohoiu, wszczął awanturę domową.
Pouczenie.

6.08.br. - mieszkaniec Spławia zgłosił, że jego brat
rrszkodził mu samochód. Przeprowadzono rozmowę
i pouczono o dalszym toku postępowania.

7.08.br, - dwukrotnie interweniowano w mieszkaniu
przy ul, św. Wita, w którym nietrzeźwy mąż
wszczął awanturę wobec żony. Gdy nie poskutko-
wało pouczenie, awanturnika zabrano do policyj-
nej izby zatrzymań celem wytrzeźwienia.

.,. zebrał (H.Z).

Dyżur rv l{onlisariacie I'olicji w Srniglu policjarrci
pełrrią codzierrnie rv godzinach rannyclr (z wyjąt-
kiem niedziel) od 8.00 do 10.00 i rvieczornych (rów-
nież w nledzielę) od 18,00 do 19.00, a rv sobotę od
1$.00 do 20.00.

W NAGŁYCII PRZ!:Pr\DI{AC}I rralcży tlzlvorrić: potl
nurner 997 (bezpłatny) ltrb 5-127-001 (platrry _ I{o-
nlerrtla porł,iatorva policji rv kościanie).

APBL POLICJI DO RODZICOW
I'olicjarrci I{otnisai,iatu Policji w Smiglu za l}a-

szynr pośredrtictrvem apclują do loclziców i opieku-
nórv, aby w okiesie wakacji i wznrozonych prac pol-
rTych byli rriezwy}<le czujrri na bezpieczetrstwo dzieci.
Czqsta korrtrola miejsca ich zabaw i częsty z ninli
kontakt może zapobiec nieszczęślirvemu wypad}<owi.
Szczególnie na bezpieczeństwo dzieci winni zrvrócić
Ll!va,]ę rolnicy, W czasie dłuższej n,eobecności doro-
słyclr w domu, dzieciom irzelsa zapervnić mak,;imum
bczpieczeństwa. Nalezy też zachowsc szczególną
rozwagę przy powierzaniu dzieciom wykonywania
prac polowych. , j

UWAGA, R,OZWAGA, RoZTRoI"NosĆ
I PRZEWIDYWANIE

PoZIvoLĄ UNII(tvĄĆ TRAGEDII!!!

PouYCZKn
Uprzejmie informuję, że została wznowiona ]inia

pożyczkowa na tworzenie miejsc placy dla miesz-
kańców gmin rviejskich i miejsko-."l,,icjskich, w Ia-
trlach rozwoju małej przedsiębiorczości na obszalach
lvie jskich.

Przez małą przedsiębiorczość nalcży lozumieć wszel-
,kie przedsięwzięcia gospodarcze lv gtninach poza ro1-
|nictwem, tworzące nowe miejsca pracy do 6 osób
pełnozatrudnionych na stałe, wliczając w to rów-
niez właściciela. W przypadku podmiotów już działa-
jących, liczba zatrudnionych pracowników nie moze
przekraczać 50 osób.

Na jedno tworzone niejsce l:.1]]acy pożyczka wyrtosi
1U.000 zŁ. Udział śr,odków własnych natomiast rvynosi
300/o wartości przedsięwzięcia. Splata pożyczki nastę-
puje w ratach kwartalnych z zastosowarriem maksy-
malnie 12 miesięcznego okresu karencji i musi za-
kończyć się przed upływem trzech lat od daty jej
udzielenia.
Szczegółowych inforrnacji dotyczących uzys}<ania ilo-
życzki udzielają banki otaz Zespół Doradztwa Rol-
niczego w Śmigiu.

Opracowała: U r szula Bulińska
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OGŁOSZENIE
7,arząd NĄiejski Śmigla OGŁASZA ustny nieograni-
czony przctarg na sprzedaż nieluchomości nie zabu-
dowanei, przeznaczonej pod budownictwo mieszka-
lliowe jcdnorodzirrne, położonej w Czaczu przy ulicy
wielichov,lskiej, zapisanej w l;siędze wieczystej kw
3l}106 plorvadzonej w Sądzie Rejonowym w Kościa-
nie.
Nr działki 45116 o i,low. 0.09.03 ha cclra wywoławcza
7.500,00 zł.
Przetarg cdbędzie się w dniu 2 września 1999 roku
c godz. 12.00 w sledzibie Urzędu Miejskiego Śmigla
(pokój Nr 14).
Wadium w wysokości 800,00 zŁ na7eży wpłacić w ka-
sie Urzędu do dnia 25 sierpnia 1999 r.
Wadium wpłacone pTzez uczestnika przetargu, który
przetarg łvygrał, za|icza się na poczet ceny nabycia
nierltchomości. Pozostałe wadia zwlaca się rrie póź-
niej niż prze.J upływem trzech dni od drria zamknię-
cia przctargu.
Irostąpienie nie moze wyrrosić mniej niż !00,- zł,
Cena nieruchomości osiągrrięta w przetargu podlega
zapłacie nie późrriej niż do dnia zawarcia umowy no-
tarialnej.
Irodpisanie umowy notarialnej nastąpi rrajpóźliej
r.ł. ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
jcżcli oso}_,a, ustalona jako nabyw-ca niellłchomości
nie stauri l,_llę l,.ez usprawiedliwienia w miejscu i ter-
mir,ie pocianyln w zawiadorrlieniu, organizator prze-
tal1;l-t llloże odstąpic od za.,łzarcia umowy notarialnej,
a ,,v,Jlacone wadiurn nie podlega zwrotowi.
Z,a,l:ztld Miejski Śmigla zastrzega sobie prawo odwo-
ł,:i,iia przetargu.
I-'lccl:t]<owyclr inforn:acji lv sprawie przetargu udzie-
il: Ul"ząd Miejski S,:rigla tei. 5-180-003 (pokój Nr 13),

Przewodnic zący Zar ządu
Miejskiego Śmigla
tnż. Jerzy CieśIa

3c...eo.ooa.§coo....Oocoo.o.o...i.lD6..........O.ciro....O(n

Z t KŁ 
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USŁUGO\,VO-HANDLOWY
Janina Gołembska

OGŁOSZENIE
Zarząd Miejski Śrnigta OGŁASZA ustny nieoglani-
czony przetarg na sprzedaz nieruchomości nńe zabu-
dowanej, oznaczonej Nr ewid. 904/19 o powierzchni
0.30.45 ha i Nr ewid. 906/1 o pow. 0.04.06 ha prze-
znaczonej pod przemysł, położonej w Śmiglu przy
ul, Leszczyńskiej, zapisanej w księdze wieczystej
KW 2151 i KW 34470 prowadzonej w Sądzie Rejo-
nowym w Kościanie.
Cena wywoŁawcza nieruchomości wynosi 30.000,- zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 września 1999 roku
o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla
(pokój Nr 14).
Waaium w wysokośoi 3.000,- zł .ralely wplacić
rv kasie Urzędu do dnia 25 sierpnia 1999 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się nie póź-
niej niż przed upływem trzech dni od dnia zamknię-
cia przetargu.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 500,- zł,
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu pod}ega
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy no-
tarialnej.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej
iv,ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości
nie stawi się bez usprawiedliwienia y7 miejscu i ter-
minie podanym w zawiadomieniu, organizator przę-
targu może odtąpić od zawarcia umowy notarialnej,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zarząd Miejski Śmigla zastrzega sobie pra,,l,,o odwo-
łania przetargu.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udzie-
la Urząd Miejski Śmigla tel. 5-180-003 (pokój Nr i3).

Przewodnic zący Zar ządu
Miejskiego Śmigla
inż. Jeruy Cieśla

BEzPŁATl{E
Śmigiel,

przyjnruje odzież do

oraz prowadzi

ul. T. Kościuszki 12

chemiczneg o czy sz,czenia, prarria

i farbowania
sprzedaż środków czystości.

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16,00

aaaao '
KWARTET MUZYCZNY

PRO MEMOR,IA

oprawi rnuzycznle

cmentarną uroczystość pogrzebową

Zgłoszenta: tel. 5, 180-695, 5-180-390

Firma Handlowo-Usługowa.
kominkowo-grillowych. Te1.

0§Ł(l§zEll!A

Sprzedam Mercedesa 50B D. Tel. 51B-00-B9.

SPRZEDAM DZI 
^Ł|<I 

tsUDOWLANE
TEL. 5-180-124

ffiffiffiffi§§ffi

Przyjmę uczniów w zawodzie
Czaczu, ul.

sprzedawca
27 Stycznia

w pawilo-
,D.nie handlowym w

Tet. 5-180-827.

Sprzedaż dmuchawek
51B-93-64, 0604609371.

MIEJSCE NA TWOJE OGŁOSZENIE



\Yli'it YN r\ S§I I G irrLSKA

Med.*§§iśai rttistrzo§{w Europy
junaiorów do Xat flg ffia zŁBm§Ł}

nrriesnko;ą m& na§zym teremfle!
W niedzielę 1 sierp;lia tra toi,ze STARTU w Gniez-

nie rozegrano finał r::is|lzostw Europy juniorów do

lat 19 na żużIu. Uczestniczyło w nim aż 6 Polakólv
z obrońcą tego trofeuln z poplzednrego roku, miesz-
kańcem Śmigla Rafa}em Oi<oniewskim ną czele. |Zob.
,,'WŚ" nr 2I(I74) z 22.t0.I998 r., ss. 5-7], Wśród
nich był też młodziutki, 1_1o zaledrvie 17-1etni miesz-
kaniec Nowej Wsi jalosław Hampel |Zob. ,,WS"
nr 16(169) z 27,08.1998 r,., s. 11].

Odnieśli niebywały s,.tltr:r:sl Itafał Slroniervski, po-

<]obnie jak plzed lokiem, znórv star,,;1ł iia raiivyz-
szyin podiu,rn i zdobył złoty rnedal t-,,clr m.isti,;zcst,ł,,

a Jarosław iiaxnpel, zv,r)rciężając rywala .- pcd.obtr;.c

jak R. Ckoniew-ski _- rv barażu, zCobył llicdal irr,;i-

zor,vy i też stanął na ,,plłdle"!!l To pier-wszy i dotiilj-
my bardzo znaczący międzynarodo,wy sul<ces tego
sympalycznego chłopca.
Obu ntrszym współrnicszkańcom serdeczrlic gratr.łlu-
j+lil;, i ż,,1czyrny dalszych sukccsórv,

Redakcjct

ffiry
§ff

To zdjęcże Rafała Okoniewskźego publźltowalźśmy na łamach
ttaszej gazetg u ubźegłEm roku. Wtedg bronił barw POLO-

Nll Piła, Dzżś na plastronże ma napżs PERGO Gorzólls.

FoTo ELF
,,Wschodzqca gwiazda polski,ego żużla" - rok temu powie,
d,zżał prezes POLONLL Pżła przedstalłżajqc młodego Jarka
wżcemar szałkolłż S e jmu B or ollłskźemu. D ziś J ar osłalD H aln-
pel, co potuierd,zźł medalem mźstrzostw Europg ż tlsspanźatq

postg,uJą u) nleczu z UNIĄ Leszno, już nżą jest.

,,WITRYNA śMlGlELSKA" REDAGUJĘ ZESPóŁ: Hubert Zbierski (redoktor_ noczelny), Żoneto Klecho, Eriko l,!nćkowink, Ro,trorr:

Mencel, Jodwigo Skorżyńsko. ADRES REDAKCJl: Cenlrum Kultury 64-030 Śrnigiel, u| T. Kościtls,zki 2O, p,7, tol. 5'l80-273. Rcdirl:ljr:
nie ponosi odpowiedziolności ro treść ogłoszeń i nie zwroco moteriołów nie zomówionych. Zostrzogclmy sobie prowo skroco-
nio, poprorvionio tekstów oroz lisiów. Nokłod _ 1OO0 egz., ceno 1,00,zł, reklomo cm2,- 30 gr * VAT,
,,Drukornio'' Romon Łęczyński Śmigiel, ul. hm. Zb. Łukomskiego 3 _ tel, (0-ó5)5180-543.
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lato w (entrum Kultury
... kończymy festtnem w dniu 29 sierpnia tniedzielal tr parku

prŁy Gentrum. Szczegóły na aliszach.

A 22 sierpnia od godz- 18.00 w letnim ogróilku

i dg tańca w patku plzy Gentrum g]a zespól SEZAM.

ZAPRASZAMV !

&asen kąpielowy cedziennie

tt godz. l!.00 - l$.00
tyllto do ltońca sierpnia !

Bilet wstęRu r l zloty od osghv.

}a}.a+a-+.$.a.aaaaaa aaaaaaaaaOaaOaaaaaaaOa aaa a aaao'a"""
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V ViINI TFilATHLoN śnruGHH§-§Ktr §s99
Tcrrrrin: niedziela, 29 sierpnia 1999 roku, godzina 14,00.

I}Iiejsce zarvodórv: basetr Centrum Kultury, boisko KS Pogoń, park, wiatraki.

ągłoszenia do zarvodów: sekretariat czynny przy basenie od godziny 12.00 do t3.30. PrzedstarłiĆ naleŻY

\\razną kartę pływacką, a nieletni pisemne zezwolenie rodziców na udział w zawodach. zawodnicy po-

siac]ac muszą stosowny strój sportowy oraz rower. Wpłata 5,_ złwpisowego (n'olni od oPłatsą uczniolvie),

Korrkurencja OPEN (dla kobiet i dzieci połowa dystansów),

Pływanie 100 m (cztery długości basenu) na czas;

Jazda Iowelem 10 km: start z boiska przez park, wiatraki, meta na boisku (6 pętli);

Bezpośrednio po ukończeniu jazdy rowerem bieg 5 km: boisko, park, wiatraki, meta na boisku (3 Pętle),

O ostatecznej lokacie decyduje suma czasów z pływania oraz jazdy rowerem i biegu,

klasyfikacja w grupach wiekowych za zwycięstwa: (oddzielnie kobiet t mężczyzn):

o do 14 lat o 15_35 lat o powyżej 35 lat c powyżej 50 lat

Nagrody i dyplomy: Puchary Burmistrza i Przewodniczącego Rady M,iejskiej dia zwycięzców,

OPEN za miejsca od 1 do 6 dla mężczyzn i kobiet,
Organizatorzy zapewniają posiłek i napój.

Wszelkich informacji udziela oraz wątpliwości _wyjaśnia kierownictwo i sekretaliat zawodów, Zastrzega

się ńożlirvośc zmiany regulaminu w dniu zawodów. kierownik zawodów: Leszek Balcer.

organizatorem zawodórv jest społeczna Miejska Rada sportu, kultury Fizyczrrej i Rekreacji oraz cen_

tr.r?lr r,rrt.,ry w śmiglu, ul. Kościuszki 20, tel. 5180-273, gdzie też lnozna prze}:az;'-ł'aĆ zgłoszenia grupo-

rve i indyrvidualne (także w sekretariacie przed zawodami),

*
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ROZEGRALI PIEtiwsZY MIrcZ I...

V/ minioną niedzieię piłkarze MAS-ROL Splawie
rozegrali swój pierw-,:zy r.ecz w ,,klasie okręgowej"
sezonu 1999/2000 i przcgrali z DĄBROCZANKĄ Pq-
ptlrvo 0 : 2.

Do rozglywek w sezotrie 1999/2000 klub terr zgło-

sił drvie drużyny.
Pierwsza uczestniczy w lozglywkach lilas5, okt,ę-

gowej. Jej trenerem jest instruktor plilki lroż-

nej Ryszard Szczepaniak, a kadrę tworzą:
bramkar ze, - Grzegorz Kazubski (zam. w Spła-
wiu) i Paweł Rybiński (Kościan); obrońcy
Kazimierz Szyrmer (Spłarł,le), Wojciech N{ania (Spla-
wie), Dariusz Pieśniak (Stare Bojanowo), Marek So-

wa (Czacz); pomocnicy: - Dariusz l{opczyński
(Widziszeivo), Robert Grzelczyk (Stary Białcz), Pa-
weł Mania (Spławie), Mateusz Ciszak (Stale Boja-
nowo), Michał Kaźmierczak (Stare Bojanou,o), Ta-

deusz Marciniak (Spławie); napa stn icy - Wio-
dzimietz Rogacki (Spławie), Maciej Strzelczyk (O1-

szewo), Paweł Bajsert (Spławie), Damian Marciniak
(Spławie), Piotr Mielcarek (Wonieść) i Łukasz Frąc-
kowiak (Wonieść),

Druga drużyna będzie uczestniczyła w rozgrylv-
kach klasy ,,B". Grać w niej będą seniorzy i junio-
rzy, lso tych drugich - z braku środków - do roz-
grywek nie zgłoszono. Skład tej drużyny jak i tre-
nera jeszcze nie ustaiono. Rozgrywki w tej klas,ie

Tozpoczną się na przełomie sierpnia i września.
Ponadto w Spławiu szkoli się też trampkarzy,

których z braku środków - do rozgrywek nie zgło-

szono, Czyni się starania, by w ramach Społecznej
Miejsko-Gminnej Rady Sportu, Kultury Fizyczrrej
i Rekreacji utworzyć gminną ligę trampkarzy.

PoGoŃ 1929 SMIGIEL cHcE AWANsoWAe
W ,,POGONI !g2g" nie rozdzierają szat po spad-

ku z klasy okręgowej do ,,A" klasy. Wszystko działa
normalnie, a jedyną troską działaczy jest gromadze-
nie środków na utrzymanie klubu, który w tym roku
ohchodzi swe ?0-lecie. ,,Chcemy awansować" - po-

rviedzieli mi członkowie zarządu.
Do rozgrywek klub zgłosił dwie drużyny.
pierwsza uczestnliczyć będzie w rozgrywkach klasy

,,A". Jej trenerem nadal pozostał mgr wycho-
wania fizycznego Ryszard Plewka, a k a d r ę two-
ruq bramk ar-ze - Artur Skurpel (Czacz),WaI-
demar Bojek (Śmigiel) i Sławomir Grocki (Śmigiel);

obrońcy - Piotr Paluch (Smigiel), Michał Fra-

l:c1< (Srrligicl), Kt,z;,sztof Dwot,cza1< (Śrnigicl), t)iotr,

Adamczak (SmigieI), Włodzirnierz R),dlcil,sl;i (Że-
grówko), Janusz Olejnii< (Nowa Wieś) i Paw-el Szulc
(Snrigiel); pomocnicy - Adanr Olejnili (}Towa

\il_cś), Krzysztof Kamirrialz (Srr_igiei), I{lzysz.tcl I'c-
lcc (Sn^rigiel), l'on:asz Okupniczali (Smigic1), Itlys,|iarl
Błazejczak (Wiclziszewo), Ryszard Primel 1Slligiel),
ł,rrkasz Gabryel (Śmigiei), Maciej Kamitl.alz (Smi-
gieI), Łuliasz Maćkowski (Przysieka Polska); n a-
pastnicy - Karol Piotrowiak (Czacz), Michał
Cichoszcrvsiri (SmigieI), Przemysław Arikołajczak
(Sinigicl) i Artur Basiura (Smigici).

N,lecz ilrauguracyjny w rozgrywkach 1999/]0U0 rv ,,A"
l<iasie iriłkarze ,,POGCNI 1929" tozegrają rv rrajLlIiż-
szą i.;edzielę o godz. 15.00 na boisku SPARTY rv Kie-
ttowie.

Do t,ozgrywek zgłoszorro też drużvrrc; jurricll,,ow

młod:;zl,ch (rocznik 1983 i młodsi). Jej t i,e t} c I0 m
je-st rl-:gr rv; clrowania fizycznego Malek Sowa. K a d-
r,ę pierwszego zespołu twotzą: bramkarze -Aialir Szudra i Karol Sobczyk; obrońcy - Da-
rvid Nlałek, Arkadiusz Bobowski, Grzegorz Łęczyi-
ski, Sebasian Wower, Adam Kokociński, Bartosz
Brzozowski i Adam Matczeka; pomocnicy
Norbert Kraczewski, Artur Czapla, Przemysław Cza-
pla, Konrad Chudak, Przemysław Szkudlarek i Zbig-
neiw Kałek; napastnicy Miłosz Grzelak,
Przemysław Błocian, Krzysztof Wower i Przemysław
Mikołajczak. A ponadto z drużyną tlenują: Tomasz
Ciesielski, Marcin Adanrczak i Marek Trojan. Mimo
ogromnych kłopotów finansowych klub dla 18 za-
wodników z tej drużyny zolganizował tygodniowy
obóz na terenie jednostki wojskowej w Strzegomiu,
woj. dolnośląskie. W trakcie 14 treningów główny
nacisk położono na technikĘ i wytrzymałość.

W POGONI 1929 trenuje około 40 trampkarzy.
Zalącia z nimi prowadzą doświadczeni byli zawodni-
cy llieronim ogrodowczyk i Józef szulc. podobie jak
w MAS-ROL-n, ze rvzględów finansowych, tej dru-
żvnv do rozgrywek nie zgłoszono - grać będą w tur-
niejach.

(H.z,)

NAJBLIŻSZE MECZI.

W Smiglu * 56|9|ą, 28 sierpnia, godz. 17,00: PO-

GON - DĄB Boguszyn

W Spławiu - niedziela, 29 sierpnia, godz, 16,00:

MAS-ROL - AWIA Siedinica
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Rys, Alltonź Szulc
ZUPEŁ}iIE PRZYPADKOIVE, :{IESPGDZIEWANE

oDKRYcIE
Zbierając rr:ateliały do tej lekcji wstąpiłem do

slllepu ]JAREX przy ul. J. Kilińskiego 9. Wiedzia-
łem, że jego r.vłaścicie1 Dariusz Jakubiak nie tak
clarvno nabył tą niel,uchorność od spadkobierców po
n.łynarzach N{arianie Olejniklr i Janie Jóźwiaku.
-- Panie Darklr, moze pozostał jaki ślad?
-- Przv porządl<ori,a-ni.,,t strl-ch.,i rratrafiliśrny na rł,ic-

le ksiązek, z którl.cl, ktl'l.a zatrz5rmaliśrny.
-- Pójdę po nie - porvicdziała żona p. Darka -Ania.
p9 clrrvili położyła przede l}lną na biurku mocno
zakurzone ksiązki. Oniemiałem! To dokumentacja
śllligielskiego w-iatracznictwa z drugiej połowy XIX
i początków XX vlieku! Nie muszę clod;rr:,::ć, ,,e i-.ej-
bliższą ncc trliałem z głrlvły*. A zaleclwie - ze słow-
nilłiem (Młodzieży ttcz się jqzykówl) 

- 
je przej-

rze.łem.
Meisterrolle filr Lliill,er lnnultg zu Schmiegel _ to
ervidencja mistrzów korporacji młynarskiej - cechu
u, Snriglu. Ujęta jest w snosób tabelaryczny: nazwi-
s1<o, zaw-ód, rnie jsce zamieszkania, wyznanie, data
i rniejsce egzaminu czeladniczego a następnie mi-
st,rzowskiego, data wstąpienia do cechu, uwagi - tu
najczęściej strvierdzano zgon, lriekiedy podając jego
datę.
Za.wlera 9B nazwisk, Otrviera je Kramer Fridrich ze
Śmigla, ulodzony 22 marca 1825 roku. Egzamin mi-
stlzowski zdał 29 kvrietnia 1849 roku. Zmarł 2t stycz-
nia 1916 roku. Ostatni na liście jest Ignacy Kobiałlra
z Czacza, urodzony 22 licpa 1BBg roku, Egzamin cze-
ladniczy zdał B października 1906 roku. O egzaminie
mistrzowskim - brak danych. Do korporacji wstąpił
6 stycznia 1925 roku.
W księdze jest zaewidencjonowanych 61 młynarzy
ze Śmigla, 3 z Kotusza, po 2 z Poladowa, Czacza,
Kluczewa i Górki Duchownej olaz po 1 z Mórkowa,
Skarzynia, Machcina, Nietążkowa, Kelke (?), Starego
I3ojanowa, Przysieki Niemieckiej, Karmina, Reńska,
Wronowic (?), Sokołowic, Biskupic, Bukówca, I(arśnic.
Ujazdowa, Kleczewa, Siekowa, Nowego Białcza, Wło-
szakowic, Morownicy, Bronikowa, Stddtel (?), Grie-
szyna (?), Bucza., Lipna i Wilkowa Polskiego, Wśród
nich było 38 katolików i 54 ewangelików - przy 6
nazwiskach wyznania nie okreśIono.

Lekcja 2

MŁYŃSKI KBAJOBR^Z Śvrrcr,e
CZĘŚC DRUGA

Niewątpliwie lista ta obejmuje młynarzy byłego po-
wiatu śmigielskiego. Pisała ją ,,jedna ręka';, nie jest
datowana, a im bliżej końca spisu, tym więcej nie-
wypełnionych rubryk. W uwagach jest 8 zapisków
pisanych po polsku: 7 dotyczy dat śmierci a jeden
--- znriany miejsca zamieszkania.
Lehrlingsrolle fiir Milller ln,nung zu Schm,źegel - to
księga uczniów. Zapisano w niej nazrnrisl<a 79 ucz-
niów, nazwiska mistrzów u których pobierali naukę,
daty trwania nauki (3 lata), datę egzaminu i ocenę.
Otwiera ją l(assner Kazimir, który od 1.10.1899 do
7.4.1902 r. pobierał naukę u Heinrycha Rollego
w Śmiglu. Egzamin zdał 30.3.1902 w Śmiglu i uz}-
skał wynik dobry. Zamyka ją Raśke Józef urodzony
rł,e 'Włoszakowicach, którzy uczył się od 1.7.1923 do
1 10.1926 ro]<lt tl Gustarxra Schrlidta w Śnriglu.
lrierwszego polskiego zapisu w tej książce dokoilano
i5.9.1923 roku * data i o(]clla, a późnicj były <lne
coraz częstsze.
Księgę zamyka urzędowa aolit,tacja czel,wolryrrr aLr.a-
mentem: lio lłskl,-telc zarzqdzenla Wżetlłopalskźej
IzbE Rzemźeślnźczej ll: Poznaniu, a wobec u)prou)a-
dzenźa nou y clr, pr z epżs olł g clt, polskźcłt ksźqg ewid,en-
cyjnEch, ucznź, zamgka sżę ninźejszq z d.nźem d,zżsźej-
szarrL z tgm nadmźenienżem, że odtqd usolno ti tEtko
ucznż przg jętEch do nauki zapisyuać u polskq ksżqż-
kę jak l, należg uzupełniać starq ksiqżkę po złożeniu
egzamźnu przez tych,że uczni, ktorzg do stqrej ksźc4żkź
sq zanoto7Dani, tak aby odtłażnż (?) u razie późnżej-
szego zgłoszenia mogli każdego czasu ugdostać d,upl.i.-
kat śll:i,adectua z dokonanego egzamźnu. Śmźgiet,
dnźa 19 Tla,rco 1926. Pieczęć STAROSTA /W zastęp-
stwie/ (podpis nieczytelny) Sekretarz powiatowy.
Obok pieczęć okrągła z godłem w koronie i napisem
w otoku: RZECZYPOSPOLITA POLSKA. STARO-
STA POWIATU ŚMIGIELSKIEGO.
Ksźęga etłidencyjna ucznź Wolnego Cechu Młyn.
u Smiglu rozpoczyna się hasłem ,,Szczęść Boże'', a u
dołu strony tytułowej, tym samym charakterem pis-
ma co adnotacja kończąca księgę niemiecką i też
czerwonym atramentem napisano: Zał. Śmigiel,
19 III 1926,
Układ tabelaryczny podobny jak w poprzedn,iej,
z tym, że na pierwszej pozycji jest uczeń a na dru-
giej mistrz. Obejmuje tylko 9 nazwisk uczniów, któ-
rzy naukę odbyr.vali od 1.10.1925 do 1.4.1931. Otwiera

0 wiatrakachkażdy śmigielanirl

uuledzieć win!en
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l1 Stanisław Cieśliczek ur. w Kluczewie, który nau-
l..ę pobielał w Kluczewie u Walentego Cieśiiczka, za-
p€wne u swego o1ca. Zamyka ją Ludwik Michało-
wski ur. w Dłużynie. Naukę pobierał u lValentego
Michałowskiego, który mieszkał w Siekowie.
Nie wpisyrvano ocen, a w uwagach, jak i w księdze
poprzedniej, wpisywano datę zgłoszenia do izby lze-
nrieślniczej. Brak jakiejkolwiek adnotacji o zaprze-
staniu wpisów.

Ponadto pp. Jakubiakowie od niechybnego znisz-
czenia uratowali duźe ltsięgl kasol-De. Pierwsza za-
wiera dochody i wydatki z iat 1BBB-1935 i druga ...

z lat 1BB1-192B. Zapisy po polsku są prowadzone od
1925 roku. Ale dlaczego w tym samym czasie pro-
wadzono dwie oddzielne księgi raclrunkowe? Ale to
już oddzielny problem.

DLACZEGO ,,ŚMIGIEL"?
Najpierw była wieś Koszanowo (pierwsza

wzmianka o Kossonow w 1301 r.). Jeden z jej współ-
właścicieli - Flenryk Ramsz w 1400 r. otrzymał zgo-
dę na lokalizację (na prawie magdeburskim) miasta
Koszanowa. Od tej zgody do ]okalizacji minęło 15 lat

- wpisu do księgi wpisów grodu wschowskiego do-
konano 11 iistopada 1415 r.
Dokument lokalizacyjny nakładał na miasto licztre
obowiązki względem właściciela, ale i rvłaścicie1,

chcąc zachęcić osadników do osiedienia się w ;ego
mieście, też musiał je ,,wyposażyć" zarówno w p},zy-

wileje osobiste jak i dobra materiaine. Wśrod tyclr
ostatnich Henryk Ramsz oddał miastu między iil-
nymi t2 ogrodów, które leżały ,,z& wiatrakiem",
z wvjątkiem ogrodu młynarza oraz dwa ogrody po

obu stronach wiatraka. Czy ogrody mogły znajclowac
się w granicach miasta? Oczywiście, że nie

w mieście były parcele budowlane! Wraz z wiatra-
kiem i zapewne kiikoma zabudowaniami stanowiły
one przysiółek o nazwie Smigiel (pierwsza wztniarl-
Ira Smigel w 1407 r.).
Należy plzypttszczać, że rozbudowa trriasta nastąpiła
w latach 1415-1435 i postępowała wzdŁuż drogi
wschowsko-kościańskiej w kierunku północno-za-
chodrrim wchłaniając przysiółek Srnigel. Koszano-
wski lynek (obecnie plac Wojska Polskiego) znalazł
się na obrzeżacŁt miasta i wytyczono nowy, tla te-
rcnie przysiółka Smigiel, od którego rozbudor,vujące
się miasto przyjęło nazwę, która po 1435 r. stała się
ni kwestionowaną nazwą miasta.

Słowo ,,śmigiel" ma wiele znaczerl. Smigiel to:

- płaski szczebel w drabinie wozu żniwnego wystę-
pujący również w skrzydle wiatraka,

--- beleczka w drewnianej bronie,

- częśc ulząclzerria l,nł;,ńskiego i,cgulująccgcl rucli
kamieni.

S1o,,r",o to rnogło byc utrvolzone od:

- czaso\,vniiia ,,śmigać" w znaczcniu: obracać się,
szybko się poruszać,

-- od przymiotrrika ,,śrnigl1," - \\iysoki, szcztti;ly,

-- od rzeczownika ,,śinigaj" .- i1}3,i1312,

- od rzeczownika ,,śmiga" - 
jedno ze slilzydeł

wiatraka.

Ltłdrvik Gomolec w i];,acy DZItrJtr triiASTA SiliIIG-
LA, wydanej w 1960 l., tia str. i0 pisze: Trudno jest
rozstrzagnqć, czy rzeczgtuźścźe nazuJa Śmźgiel, pocho-
clzż od jednego z przutoczongcll, wyrazóru (autor przy-
toczył śmigi od rviatraka, śmigaja - młynarza, be-
leczkę w bronie, płaski szczebel rv drabinie wozu
żniwnego). Przecźeż u poczqtku XV ulieku istnżał
u Smiglu zaledu:ie jeden lłżatrak, O ll:iel,e słusznźej-
sze uydaje sżę przgpuszczenże, że nazua osadg Śmż-
gżel lłytnodzi się od nazużsl{,a pźeruszego osadnżka
lub osaclźcy ,,Smźgżel" a1,1.1c: ,,Smżguj". Czy zirteirr byli
Śr:rigielscy? Tak. Syn Rydygiera Mikołaj Ramsz (od
1rr19 r,. r.vspółwlaściciel Koszanowa) ozelriorry z Ka-
tarzyna Bunińską pozostarvił po sobie syi,,ó-,v Włady-
sława i \Iikołaja - julliora S:.rigielskich (a lvięc naz-
w,isko sobie przybrali, bo w lzeczywistoj_:ci nazyrvali
się tek jak ojciec 

-Ęą11157gl,v,lc!), 
którzi, pc śtrrierci

ojca w 1434 r. zostali rvłas:Lcie]anri Iioszanorva
i Śnrigla.

Fotogratźa, podarowana autorousi przez M. Kurousskq, przed,
stalłia fiLocno już zniszezonu Qn.źn.. odsłoqi,ętl1 krzyż na fun-
d,amencże\ llżatrak A. ź M. Cżchoszetuskźch, a późnźej M. Ku-
rolłskiej, któru stał po pratDej stronie szosu 1D kźerunku
Czacza. Foto z 1965 r. W trzy Lata późnżej został Tozebrana.
Reprodukcja FOTO ELF.



WITRYNA SMIGIELSKA

Do zupełllie odmienrrego wnioslru niż Ludwik Gotno-
lelc doszedł Robert Piasecki - były uczeń śmigiel-
skiej podstawówki, który w obronionej w 1998 r. pra-
cy magisterskiej pt. GENEZA I RoZWÓ"l nnIłste
śttłtci,e W OKRESIE STAROPOLSKIM pisanej
pod kierunkiem prof, dra hab. Zbigniewa Wielgosza
stwierdza, że nazwa,,miasto" rvywodzi się u Słowian
ZachoCnich od m i e j s c a różniącego się od wszyst-
kiclr irrnych w okolicy, Odpowiedź na pytanie o po-
chodzerrie nazwy miasta widzi właśnie w tym j e-
d y,. y m, wyróżniającym okolicę wiatraku. R. Pia-
secki piszel' Obecne ogrody znaidujq sźę u dol,żnach
mźędzy wzgórzamż na połnoc od ul. Farnej ż na po-
łudnie od ul, Zclrojouej or&z poza zabudowq, rozcżq-
gajqcq sżę tłzdłuż ulźcg Jana Kźlźńsl<źego. Patrzqc na
mapę można zauwazgć, ze ulżca ta iakbg ucżnała się
u pierwotna, zuartu komplelłs ogrodóus (ogrodg ,,le-
.qce zcl u:iatrakźenl"). Jeśli tak bgłg rozlokousane
ogrorlg, to lllźatrak stał na ,LDzgoTzu, na którym poź-

nźej rozbudouał się Śmigźel, [dziś plac Rozstrzela-
n;lch. czy czytelnicy zwrócili uwagę, że idąc na tcn
plac z każdej strony, nie mówiąc o schodach z ulicy
Zdrojowej, idzie się p od g órkę?]. Był on widocz-
na z peunej odległości, a na peuno bEł urza.dzenżem
zllanarrl mżejscouej ludnoścż, która z nźego korzy-
stała. Bgł też czEmś na oue czasa egzotacznanx
(ucześniffiiłŻnanwl -- rnwołąqcarn ńunlenle
i :achwgt (obracajqce sżę 

-,,śmżgT 

- slcrzuałal tpoa-
kreślenie - H,Z]. Jeślź tak bało źstotnże, to stqd już
tylko małg krok, bg przgsżółek z uiatrakiem naztlsać
Smiglem. Wqtplźtłoścź może budzić pytanże - w któ-
rEm roku przed 1415 (1407?) został on postauźong.
Nie m,ożna wgkluczgć róunźeż, bg osada nźe uzźęła
suej nazwy od Śmźgla (Śmigaja) czglż młgnarza,
[Mps, str. 47 i 48].
I tą wersję Roberta Piaseckiego należy przyjąć -Smigiel albo od śmigaja albo od śmigi.

Hubert zbźerski

rcty bez zyrontÓw
dwo lotcr gworoncji

nOprOWy ]^Iorsztotowe

§PRZED^ZIsERWls
§PR,ZĘTU RTV

i u klienta
ncprowCI pilolow, telewizorów, mog[netowidów,
tunerów SAT i sprzętu AUDIC

monioz onten sotelitarnych, cyfrowych
orcz noziemnych

noprowo i uruchomicrnie kcdowcn}rch
odbiornikow somochodowych

-MATRoI\IK-
BARTŁOMIEI RATAJCZ^K

ul. Kilińskiego 69 tel. (0-65) 5-t89-3IT
64-050 Smigiel kom. a-602-I2-I9-65



SPRZEDAZ
r ciągników i maszyn rolniczych
r oryginalnych części zamiennych

NAPRAWA
l ciągników rolniczych
l wózków widłowych

REGENERACJE
r silników, głowic, korbowodów
r pomp wtryskowych
r skrzyń przekładniowych
r alternatorów, prądnic, rozruszników
r szlifowanie wałów korbowych
r wytaczanie kadłubów (bloków) silnika
r sprawdzanie szczelności głowic
r szlifowanie cylindrów

KREDWY: lvll1DY ROtNlK
AOR1llNlA 2000

czĘŚct ZAlvttENNE

NA RATY

NOWOŚć -

sTAcJA KONTR1\| 1PRysKlWAcZy

K u Jv E fir

&
ASoC "URPoL" WALERIAN KUNERT

POLADOWO 70, 64-030 Smigiel
tel. 51 8-03-84,51 8-97 -22, e-mall: urpol@atomnet.p!

* rolety zewnętrz ne zabezpieczaj ące
* siatki przeciw owadom

* żaluzje
* roletki tkaninowe

ZASŁONIMY KAŻDY KSZTAŁT
PRoFESJoNALNIE |. gzYBKo !

PPHU "EDA" EDMUNT CZARNECI<I
SM\C/IEL, ul. Farna 3

tel. sl B-9ó-B7,51 8-05-1 5

kom, 0ó01572324

oKNA
TANlo !

'! PROFILOPLAST ",wilkowice
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